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 Захвалница 

 

 Постоји велика разлика између посла и позива. Позив је оно што осећате да сте 

позвани да радите и да вас ништа друго не би једнако радовало и испуњавало. 

Усавршавање васпитача који жели бити што квалитетнији и у кораку са временом нема 

краја и оно је као љуљашка двосмерно. Одрасли уче децу али и деца одрасле. Као 

васпитач са дванаестогодишњим искуством рада у Предшколској установи „Наша 

радост“ у Суботици, са децом јасленог узраста, имала сам потребу да дошколовањем 

употпуним своје скромно знање о пројектном приступу и новим Основама програма 

које су нас, чини се све затекле неспремне и ставиле практичаре пред велики изазов у 

непосредном раду са децом у периоду транзиције у вртићима у Србији. Отуда моје 

велико интересовање и разлог одабира теме „Пројектни приступ у вртићу“ за мастер 

рад. Као мајка два малолетна сина желела сам да дам лични пример да је учење и 

усавршавање неопходно током целога живота јер деца између осталог уче по моделу и 

угледају се на људе које воле. Рад посвећујем њима јер су често моји непресушни 

извори идеја и тзв „критички пријатељи“ када су у питању пројекти и ситуације за 

учење смислене деци, али и свим студентима, будућим васпитачима, медицинским 

сестрама - васпитачима који ће се кроз непосредан рад са децом сусретати са 

предностима и недостацима пројектног приступа у „Годинама узлета“ које нам 

предстоје. Захваљујем се драгој Зити и Еми Бошњак које су ме бодриле и пружиле ми 

свесрдну моралну и логистичку подршку, као и својој преданој менторки, професорици 

Сањи Николић која је препознала моје потенцијале и учинила да студирање буде 

незаборавна авантура.     



 

САЖЕТАК 

 Апстракт: Рад се заснива на историјској ретроспективи, различитим 

концепцијама пројектног приступа као облика интегрисаног учења, као и до сада 

познатим истраживањима на ову тему, доказаним предностима и недостацима, али и 

неким критичким промишљањима нових Основа васпитно – образовног програма и 

њиховој имплементацији у Републици Србији. Пројектни приступ почео је да се развија 

крајем 19. и почетком 20. века а његова основа базира се на идејама Џона Дјуија који се 

сматра зачетником овог приступа. Дјуи је овај приступ окарактерисао као мост између 

теорије и праксе. Пројектом се сматра низ активности у којима једно или више деце 

заједно проучавају неку тему или решавају неки проблем. У оквиру пројекта истражују 

се теме које деца сама бирају, а васпитачи воде, структурирају и продубљују њихово 

учење. У пројектном приступу је важна активна укљученост детета па се стога 

методолошки део рада односи на истраживање утицаја пројектног приступа у вртићу на 

укљученост деце. Деца сакупљају информације, интерпретирају их и настоје их 

повезати са ранијим искуством и знањем у кооперацији са другом децом, 

саморегулацијом, саморефлексијом и промишљањем.  

 

Кључне речи: пројектно базирано учење, пројектни приступ, нове Основе програма, 

планиране ситуације учења, укљученост  

 

ABSTRACT

      The work is based on a historical retrospective, different conceptions of the project 

approach as a form of integrated learning, as well as the so far known research on this topic, 

proven advantages and disadvantages, but also some critical reflections on the new Basics of 

the educational program and its implementation in the Republic of Serbia. The project 

approach began to develop at the end of the 19th and the beginning of the 20th century, and 

its foundation is based on the ideas of John Dewey, who is considered the originator of this 

approach. Dewey characterized this approach as a bridge between theory and practice. A 

project is considered a series of activities in which one or more children study a topic or solve 

a problem together. The project explores topics that the children themselves choose, and 

educators guide, structure and deepen their learning. In the project approach, the active 



 

 

involvement of the child is important, and therefore the methodological part of the work refers 

to the research of the impact of the project approach in kindergarten on the involvement of 

children. Children collect information, interpret it and try to connect it with previous 

experience and knowledge in cooperation with other children, self-regulation, self-reflection 

and cognition. 

 

Key words: project-based learning, project approach, new Basics of the program, planned 

learning situations, involvement 
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УВОД 

 Учење засновано на пројекту може се описати као инструкција усредсређена на 

ученика1 која се одвија током дужег временског периода, током којег ученици бирају, 

планирају, истражују и производе производ, презентацију или изведбу која одговара на 

питање из стварног света или одговара на аутентичан изазов. Може се срести и под 

називом: подучавање методом пројекта (Project-Method Teaching), настава оријентисана 

на пројекте (Project oriented instruction) или пројектно базирано учење - ПБУ (Project-

Based Learning). То је најсложенији облик практичног смисаоног и интензивног 

стицања знања из целовитих делатности, односно из проблемских целина и области 

сазнања, представљања, трансфера и презентовања, употребе и примене конкретног 

знања.  

 Увођење пројеката у наставни план и програм није нова или револуционарна 

идеја у образовању. Током протекле деценије, међутим, пракса је еволуирала у 

формалније дефинисану стратегију наставе. Учење засновано на пројектима је стекло 

веће упориште у учионици јер су истраживачи документовали оно што су наставници 

одавно разумели: да ученици постају више ангажовани у учењу када имају прилику да 

копају по сложеним, изазовним, а понекад чак и конфузним проблемима, који веома 

личе на стварни живот. 

 Струја која подржава учење засновано на пројектима убрзано расте и има много 

присталица. Ипак, помак ка ПБУ се дешава у времену када контигент противника ПБУ 

врши све већи и гласнији притисак, захтевајући већи нагласак на стандардизованом 

тестирању ученика, државним стандардима и повећању одговорности од стране 

едукатора и школа, што има тенденцију да помери школе и друге едукативне 

институције у правцу традиционалне наставе коју води наставник. Надаље, још увек не 

постоји у литератури систематски преглед ефикасности ПБУ искључиво фокусирано на 

                                                           
1 У зависности од нивоа образовања и цитираног аутора који се бавио истраживањем пројектно 

базираног учења, у раду срећемо различите термине, као што су на пример: учитељ, наставник, едукатор, 

а мисли се на особу одговорну за „пренос“ знања, док су термини попут: ученик, ђак, студент, мисли на 

ниво образовања односно непосредне учеснике процеса учења. 
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предшколске и основне нивое образовања. Ситуација у којој постоје непознанице о 

релативној ефикасност пројеката које иницирају наставници у процесу ПБУ, доприноси 

неповољној клими за ПБУ практичаре и пројектни приступ, те постоји оправдана 

потреба за проширењем истраживања у домену ПБУ. 

 Истраживање спроведено у оквиру мастер рада се бави ефикасношћу пројектног 

приступа на узрасту деце у јаслицама (узрасна група од 2-3 године), испитујући разлике 

у укључености деце у спроведене активности, односно планиране ситуације учења, 

најпре генерално посматрано, а затим специфично посматрајући укљученост деце која 

су имала потешкоће при класичном приступу, с једне стране, и деце која су исказивала 

висок степен укључености у класичне приступе, с друге стране. Проблем који је 

определио истраживање произилази из недовољно истражене ефикасности пројектног 

приступа у раду са  децом узраста од две до три године, у вртићу, и могућности да се 

пројектним приступом подстакне укљученост у конкретне планиране ситуације за игру, 

истраживање  и учење.  

 Структура рада је следећа: Поглавље 2 укратко приказује историјски развој 

пројектног приступа, његове главне карактеристике, предности и недостатке, као и шта 

га разликује од традиционалних приступа. Такође је дат кратак преглед актуелних 

истраживања у области ПБУ. Треће поглавље говори о пројектном приступу у 

вртићима у Републици Србији и тзв. „годинама узлета“. Приказане су нове програмске 

тенденције у васпитно – образовном раду и дат критички осврт на пројектни приступ у 

Републици Србији. Четврто поглавље детаљно описује методологију спроведеног 

научног истраживања, односно предмет, проблем, циљеве и задатке истраживања, као и 

методе, технике и инструменте коришћене у истраживању, као и поступак и резултате 

спроведених анализа.  Пето поглавље сумира закључке до којих смо дошли. 

1. ТЕОРИЈСКИ ДЕО - ПРОЈЕКТНИ ПРИСТУП   

  

 Пројектно базирано учење у своје средиште поставља ученика. Наставници 

генерално служе као фасилитатори, обезбеђујући потпору, смернице и стратешка 
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упутства, како се процес одвија (Holm, 2011, стр. 3). Захтеви ове наставе су „најбрже и 

најефикасније постизање циљева, као и разрађених критеријума за вредновање 

резултата коначних циљева наставе кроз њихову конкретизацију у решавању проблема“ 

(Кнежевић, 2007.) Аутори  Ду и Хан (Du & Han, 2016) су учење засновано на 

пројектима (ПБУ) описали као „модел учења усредсређен на студента, у којем се учење 

и сазнавање везује за пројекат“. По њима, модел је првобитно стекао популарност у 

учењу другог језика, а имао је позитиван утицај на образовне праксе.  

 

 ПБУ се ослања на четири значајне идеје из наука о учењу: учење је 

најефикасније када ученици (1) активно граде своје разумевање и (2) раде заједно у (3) 

аутентичним окружењима за учење, док су у довољној мери опремљени (4) 

когнитивним алатима (Markula & Aksela, 2022). 

 

1.1. Историјат и развој пројектно базираног учења 

 

 ПБУ се први пут помиње у радовима Џона Дјуија (1859 – 1952). Као резултат 

његових филозофских, психолошких и социолошко-политичких идеја, настала је 

развојна педагошка концепција која је веома комплексна и свеобухватна -  третира 

готово сва најважнија питања васпитања и образовања. Инструменталистичка 

психологија ума коју Дјуи заступа се заснива на ставу да су ум и знање инструменти 

који одређују човеков однос према ситуацијама у животу, тј. да искуство води ка 

знању, а да знање резултира из осећања потребе. Самим тим, процес образовања мора 

бити заснован и конципиран на основи која је најближа животу и свакодневним 

проблемским ситуацијама.  

 Дјуијева концепција васпитања и образовања придаје важност 

експериментисању не само као методу у научном истраживању, већ примарно као 

„начину људске ангажованости у односу на свет који нас окружује, тј. схватао га је као 

општу методологију друштвене праксе, при чему му не придаје апсолутну важност као 

основи целокупног људског деловања и стваралаштва“ (Зорић, 2010). Сматрао је да 

искуство даје не само елементе сазнања, већ и принципе повезивања тих елемената, 

што је веома значајно становиште за његову концепцију васпитања и образовања.  
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 У анализи Дјуијеве педагошке мисли веома важан је његов критички однос 

према индивидуализму класичне либералне традиције. Друштво је видео као складни 

демократски организам, чији се чланови уз слободу, толеранцију, емпатију, активност и 

равноправност повезују заједничким циљевима, интересима и идеалима. Дјуијево 

виђење демократског идеала васпитања и образовања састоји се у партиципирању и 

истраживању, што је нужно да бисмо сваком појединцу пружили стварну слободу и 

практично разумевање својих посебних интереса и потреба, за разлику од ауторитарне 

школе коју обележава пасивност и трансмисија.  

 Дјуијева педагогија је имала критички однос према традиционалном концепту 

образовања. Његово виђење нове улоге школе је већи степен уважавања дечје 

психологије, индивидуалних разлика, снажнија координација психолошких и 

социјалних фактора, социјализација, склад са значајним променама савременог 

друштвеног живота и принципима демократије, већа доступност, значајнија улога 

ученика у образовном процесу, развој критичког мишљења, експериментална и 

проблемска метода рада, нове улоге наставника, корелација наставних предмета, 

повезивање са заједницом и животом изван школе, итд. Прагматистичко виђење 

наставе радикално мења традиционални однос наставник – ученик.  

 Дјуијев рад, који је био заснован на практичним активностима, истраживачком и 

конкретном раду и искуству деце (у тзв. „лабораторијској школи“), наишао је на велико 

прихватање почетком 20. века у Америци. Вилијам Килпатрик је у својим радовима 

наставио да развија идеју о пројектном приступу, тада званом „пројектна метода“ и 

описао ју је 1918. као „ентузијастичан, сврсисходан чин, генерално пројекат или 

потрага, коју предузима дете, а која има четири различите фазе у чијем центру је 

ученик: намера, планирање, извршење и просуђивање.“. “Који год од ових концепата 

дете почне да ради, све докле год је то са циљем и докле год у детету то ствара 

задовољство, то представља пројекат” 

 Под утицајем Дјуијеве педагогије у великој мери су конципирани Reggio Emilia 

приступ (Миљак, 1996), програми High/Scope и Step by step, образовне активности у 

Challenger Middle School у Колорадо Спрингсу, на University Heights Alternative School у 
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Бронксу, кроз Пројекат авантуристичког експерименталног образовања, курсеви које 

су креирали студенти на универзитетима Стенфорд и Беркли, школа Ирене Хол 

(Discovery Charter School of Newark) у Њу Џерсију, Академија Џон Дјуи у Масачусетсу, 

итд. (Зорић, 2010, стр. 403). У радовима (Jones, Rasmussen, & Moffitt, 1997; Thomas, 

Mergendoller, & Michaelson, 1999) се ПБУ посматра као „модел који организује учење 

око пројеката“. Према дефиницијама које се налазе у уџбеницима за наставнике, а баве 

се темом ПБУ, пројекти су сложени задаци, засновани на изазовним питањима или 

проблемима, који укључују ученике у дизајн, решавање проблема, доношење одлука 

или истраживачке активности, те уједно дају ученицима могућност да раде релативно 

аутономно током дужег временског периода, а кулминирају у реалистичним 

производима или презентацијама. 

 Способности ученика да усвоје ново разумевање су побољшане када су 

„повезани са смисленим активностима решавања проблема, и када се ученицима 

помогне да схвате зашто, када и како су те чињенице и вештине релевантне” 

(Брансфорд, Браун и Конкинг, 2000, стр 23). Активности учења засноване на 

пројектима омогућавају ученицима да развију дубоко знање о садржају, али такође 

подржава развој вештина 21. века, као што су критичко мишљење, сарадња, 

креативност и комуникација (са https://practera.com/project-based-learning-benefits-and-

techniques/, 22.06.2022). 

 Пројекти који стварају веће могућности за учење у учионици могу се увелико 

разликовати по предмету и обиму. Пројектни приступ, нарочито популаран 70-их 

година прошлог века у пред-професионалној обуци у домену медицине, науке, 

технологије, инжењеринга и математици,  у скорије време је добио замах, те се пракса 

ПБУ проширила и на предшколске институције, основне и средње школе. Упркос томе 

што се могу реализовати у широком распону нивоа разреда, пројекти имају заједничке 

карактеристике које их дефинишу: 

a) настају из изазовних питања на која се не може одговорити учењем напамет;  

b) стављају ученике у активну улогу као што су: решавач проблема, доносилац 

одлука, истраживач или документарист; 

https://practera.com/project-based-learning-benefits-and-techniques/
https://practera.com/project-based-learning-benefits-and-techniques/
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c) служе специфичним, значајним образовним циљевима;  

d) нису дистракција, нити додатак „правом“ наставном плану и програму.  

 Остале карактеристике пројеката које се наводе у литератури укључују 

аутентичан садржај, аутентичност процењивања, подршку наставника али не и 

усмеравање, као и експлицитне образовне циљеве (Moursund, 1999), те кооперативно 

учење, рефлексију и инкорпорацију вештина одраслих (Diehl, Grobe, Lopez, & Kabral, 

1999). 

1.2.  Кључне карактеристике пројектно базираног учења 

 

 Многобројне дефиниције ПБУ које је могуће срести у литературе су довеле до 

терминолошког преклапања приступа учењу који користе пројекте са ПБУ.  Из тог 

разлога је значајан рад (Thomas, 2000) у којем се наводи следећих пет кључних 

карактеристика ПБУ, које га чине јединственим у односу на друге приступе: 

 

1) Централност - ПБЛ пројекти су централни, а не периферни у односу на наставни 

план и програм. У ПБЛ, пројекат је централна наставна стратегија.   

Ученици се кроз пројекат сусрећу  и уче о централним концептима дисциплине. 

Постоје случајеви у којима рад на пројекту прати традиционалне инструкције на 

такав начин да пројекат служи за пружање илустрација, примера, додатне праксе 

или практичне примене материјала који се у почетку предаје другим средствима. 

Међутим, ови „апликациони“ пројекти се по овом критеријуму не сматрају 

инстанцама ПБЛ-а. Критеријум централности значи да пројекти у којима ученици 

уче ствари које су ван наставног плана и програма (пројекти „обогаћивања“) 

такође нису примери ПБЛ-а, ма колико били привлачни или занимљиви. 

2) Питање „водиља“ („усмеравајуће“ питање), у домаћој литератури углавном се 

наводи као „суштинско“ питање (Суштинско питање је оно које инспирише децу 

и одрасле да истражују како би пронашли аутентично решење, подстиче 

истраживање у животном окружењу и покреће машту и стваралачки приступ 

учењу код деце и одраслих. Крњаја, Бренеселовић, 2017 стр. 10.) - ПБЛ пројекти 
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су фокусирани на питања или проблеме који наводе студенте да се ухвате у 

коштац са централним концептима и принципима дисциплине. 

Дефиниција пројекта (за ученике) мора да буде постављена тако да они могу 

успоставити везу између активности и базичног концептуалног знања које желимо 

да савладају.  (Barron, Schwartz, Vye, Moore, Petrosino, Zech, Bransford, & The 

Cognition and Technology Group at Vanderbilt, 1998, p. 274). Ово се обично постиже 

питањем „водиљом“ (Blumenfeld et al., 1991) или слабо-дефинисаним проблемом 

(Stepien and Gallagher, 1993). ПБУ пројекти се могу градити око тематских целина 

или пресека тема из две или више дисциплина, али то није довољно за 

дефинисање пројекта. Питања којима се ученици баве, као и активности, 

производи и изведба, који узимају њихово време, морају бити „оркестрирани у 

служби важне интелектуалне сврхе" (Blumenfeld et al., 1991). 

3) Конструктивно тражење одговора -  Пројекти укључују ученике у 

конструктивно истраживање. 

Истраживање је процес усмерен ка циљу, који укључује испитивање, градњу 

знања и решавање. Истраживање може бити дизајнирање, доношење одлука, 

проналажење проблема, решавање проблема, откривање или процес изградње 

модела. Међутим, да би се пројекат сматрао ПБУ пројектом, централне 

активности пројекта морају укључивати трансформацију и изградњу знања код 

ученика (по дефиницији: ново разумевање или нове вештине) (Bereiter & 

Scardamalia, 1999). Ако централне активности пројекта не представљају 

потешкоћу за ученика и могу се спровести применом већ научених информација 

или вештина, пројекат је вежба, а не ПБУ пројекат.  

4) Аутономија - Пројекти су до одређеног степена вођени студентима. 

ПБЛ пројекти нису, у основи, вођени од стране наставника, нити су описани 

корацима. Лабораторијске вежбе и књижице са упутствима нису примери ПБУ, 

чак и ако су проблемски оријентисани и централна тема у наставном плану и 

програму. ПБУ пројекти не завршавају на унапред одређени начин, нити иду 

унапред одређеним током и укључују много више аутономије ученика, више 
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избора, ненадгледаног времена проведеног у раду и одговорности, од 

традиционалне наставе и традиционалних пројеката. 

5) Реализам –Пројекти су реалистични, а не школски примери. 

Пројекти имају карактеристике које дају осећај аутентичности код ученика. Ове 

карактеристике могу укључивати тему, задатке, улоге које ученици играју, 

контекст у коме се одвија рад на пројекту, сараднике који раде са ученицима на 

пројекту, производе који се праве, аудиторијум за производе пројекта, или 

критеријуме по којима се просуђује о производу или изведби. ПБУ укључује 

изазове из стварног живота у којима је фокус на аутентичним (не симулираним) 

проблемима или питањима и где решења имају потенцијал да буду 

имплементирана. 

 Други аутори разлику “класичних” приступа који су на неки начин укључивали 

пројекте и “стварног” ПБУ виде нешто другачије. Тако Blumenfeld, Soloway, Marx, 

Krajcik, Guzdial i Palincsar (1991), сматрају да претходни покушаји практичног рада и 

откривања у оквиру курикулума нису били широко прихваћени јер при развоју 

пројеката нису узети у обзир „сложену природу мотивације ученика и знања потребна 

за ангажовање у когнитивно захтевном раду“, нити је посвећено довољно пажње углу 

посматрања самих ученика. Поједини аутори помињу аутентичност, конструктивизам и 

важност учења „нових основних вештина“ у покушају да опишу разлику између ПБУ-а 

и претходних модела који су укључивали пројекте (Diehl, Grobe, Lopez, & Kabral, 1999). 

 Пројектни приступ учењу (Крњаја, Бренеселовић, 2017), схвата се као 

континуиран и флексибилан начин учења заснован на добробити, односима и делању. 

У пројектни приступ учењу интегрисане су различите стратегије учења, као што су 

учење кроз истраживање, учење кроз игру, учење засновано на имагинацији, учење 

кроз решавање проблема, искуствено учење, ситуационо учење. Пројектни приступ 

учењу превазилази коришћење пројектног учења као издвојеног васпитно-образовног 

метода или издвојене активности са децом. Кроз пројектни приступ се интегришу игра, 

планирано учење и учење у практичним животним ситуацијама. Пројекти омогућавају 

деци да истражују и да се ангажују у њима смисленим ситуацијама, у којима на 
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креативан начин праве везе између претходног и новог искуства. У пројекту заједно 

истражују и уче једна од других деца различитих узраста и свако даје допринос својим 

аутентичним искуством. различити начини учешћа деце у пројекту цене се као вредан 

допринос заједници учења. „Успешни“ пројекти су они који провоцирају креативност и 

стваралачко решавање проблема и омогућавају да се истраживање развија у различитим 

правцима.  

 Пројекти почињу „провокацијом за учење“, коју уноси васпитач на основу 

ослушкивања идеја и питања деце; васпитач затим прати у којим све правцима деца 

шире истраживање. Истраживање у пројекту је увек неизвесно, представља „авантуру“ 

у учењу за децу и васпитача и води аутентичном исходу који одражава њихов процес 

истраживања (Крњаја, Бренеселовић, 2017). У пројектном приступу учењу фокус је на 

истраживању у локалној заједници и у томе учествују заједно деца и одрасли, учећи 

једни од других. На тај начин, сматра се да предшколско васпитање постаје „видљиво“ 

у друштвеној заједници и омогућава интеграцију деце у заједницу.  

 Пројекти су усмерени на аутентично трагање у решавању проблема који су деци 

смислени и изазовни за истраживање. Пре почетка пројекта деца и васпитач бирају шта 

ће истраживати у пројекту. Васпитач најпре слуша идеје и питања деце а затим 

„одговара на њих“ и подстиче радозналост деце различитим материјалима и средствима 

у вртићу и локалној заједници. Таквом врстом подршке васпитач обезбеђује 

релевантност пројекта за децу а уз то преиспитује и друге критеријуме пројекта. (Katz 

& Chard, 2000) 

1.3. Основни појмови пројектног приступа 

 

 У наставку су терминолошки одређени неки од појмова који чине окосницу 

пројектног приступа. 

a) Учешће, партиципација и укљученост 

  

 За дете су у односима важни сигурност (предвидивост и контрола), континуитет 

(у односу са значајним блиским одраслима, а полазак у јаслице је на пример осетљив 
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период транзиције у којем је континуитет посебно важан) и учешће. Учествовати значи 

бити активно укључен, бити агенс, онај који учи кроз учешће и утиче на свет око себе, а 

не пасивни учесник активности и збивања које су за дете други организовали. Деца 

активно учествују у свему што се око њих дешава и у шта су укључена, својим 

специфичним претходним искуством, потребама, интересовањима, наклоностима и 

склоностима. Активно учешће подразумева право на избор и могућност утицања на 

догађања и ситуације у која су укључена. Не постоји доња граница за право на учешће 

– деца могу активно да учествују на сваком узрасту (Бренеселовић, 2012). Начин 

партиципације деце одређен је развијајућим капацитетима деце, искуством и њиховим 

интересовањима. Од рођења деца почињу да развијају вештине и компетенције 

партиципације. Осетљивост, прилагодљивост и уважавање на које наилазе код блиских 

одраслих и у окружењу, повећавају и подржавају развој ових компетенција. Дечији 

капацитети су често потцењени јер их одрасли сагледавају из властите перспективе и 

јер одрасли не успевају да креирају окружење у коме ће дете моћи да артикулише своја 

очекивања, погледе и компетенције. Укљученост подразумева заједничко учешће у 

активностима са децом („Године узлета“, 2019). Партиципација је процес заједничког 

одлучивања о стварима које нас се тичу и које утиче на наш живот и на заједницу у 

којој живимо. Деци је потребно да их други виде као компетентне и особе чији се 

интереси, потребе и жеље узимају у обзир. Деца уче партиципирајући у заједничким 

активностима са одраслима и другом децом. Партиципирати значи учешће – 

учествовати у процесу размене кроз који се изграђује заједничко значење у односима 

узајамног уважавања и подстицања аутономије. Право на учешће за мало дете значи 

откривање света кроз непосредно искуство са људима, другом децом, стварима, 

догађајима, идејама и право на избор. Право на партиципацију значи укљученост у 

процес доношења одлука, од микроплана избора шта ће се играти до плана помоћи у 

осмишљавању и развоју природе догађања у окружењу у коме делује (Бренеселовић, 

2012). Деци су потребне могућности да: активно учествују, буду укључена у доношење 

одлука и прављење избора, деле информације и учествују у дијалогу са другом децом и 

одраслима, при чему је дијалог заснован на узајамном поштовању и размени, буду 

истински консултовани и осећају да су њихова осећања и мишљење важни, виде да 

њихове идеје, очекивања и осећања доводе до промена, својим учешћем доприносе 

ономе што одрасли раде и сматрају важним и смисленим. Кроз партиципативне односе 
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дете јача осећање властите добробити и самопоштовања, развија метакогнитивне 

капацитете резоновања, рефлексије, планирања и предвиђања, учи како да репродукује 

праксу кроз игру и да временом трансформише ту праксу, учи како да изрази себе, да 

разуме друге и како да се односи према њима, учи о узајамној зависности, о делу, 

прављењу избора и свом месту у свету, учи како да решава проблеме и преузима 

одговорност, изграђује смисао и сврху (Бренеселовић, 2012).  

 

b) Планиране ситуације учења  

 

 За разлику од досадашњих , тзв традиционалних активности, планиране 

ситуације учења су ситуације у које се улази са намером да се нешто истражи, сазна, 

искуси, открије или представи. То су ситуације у којима се деца циљано баве оним што 

их посебно интересује у оквиру теме/пројекта који се развија или су подстакнута неким 

њиховим доживљајем и искуством. Деца се у планираној ситуацији учења удружују у 

малу групу када имају заједнички фокус пажње, или их окупира решавање неког 

проблема и трагање за сазнањем и тада заједнички усмеравају своје учење. Планирану 

ситуацију учења васпитач покреће као део теме или пројекта који развија са децом. 

Планирана ситуација учења доприноси да деца обогате доживљај и прошире искуство, 

истраже предмет сазнања или реше неки проблем у оквиру теме/пројекта. Због тога је 

планирана ситуација учења коју покреће васпитач увек у функцији развијања теме 

/пројекта и увек је делатна за децу. То значи да омогућава да деца буду активна, да кроз 

практичну манипулацију и употребу неструктурираних и полуструктурираних 

материјала и различитих средстава, или оруђа истражују неки проблем који виде као 

смислен, продубљују своје идеје или искуство и сазнају, анализирају и изражавају 

доживљено. Васпитачи се у вођењу планираних ситуација ослањају на претходно 

искуство деце, омогућавају деци различите начине истраживања и различите начине 

интеракције међу децом. Планирана ситуација учења коју покреће васпитач увек 

омогућава укључивање деце кроз различите начине учешћа, с обзиром на њихове 

индивидуалне потенцијале и преференције, као и делатне размене међу децом. 

Начином свог учешћа, васпитач подстиче децу да испробавају различите могућности, 

упоређују своја искуства и увиде и долазе различитим начинима до властитих решења. 

Васпитач у планираним ситуацијама учења није усмерен на давање готових знања, 
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једнообразних решења и тачних одговора, него подржава процес учења у коме деца 

развијају стратегије истраживања и разумевања себе и света и уче како да уче. 

1.4. Компарација традиционалног и пројектног планирања 

 

 Наредна табела сумира разлике између традиционалног приступа планирању и 

пројектног планирања (Вулетић, Чабаркапа, 2022). 

 

Табела 1: Разлике између традиционалног приступа планирању и пројектног планирања 

Традиционални приступ планирању Пројектно планирање  

Трајање активности је унапред одређено Трајање активности одређује развој пројекта 

Садржај или тему одређује васпитач и она може 

и не мора бити интересантна деци 

Садржај или тема одређује се договарањем деце и 

васпитача, интерес деце је најважнији критеријум 

одабира теме 

Васпитач  унапред планира ток активности а 

потом деци представља тему и припремљене 

материјале за активности 

Васпитач”проматра”истраживачке и друге 

активности деце након чега на уоченим 

интересовањима темељи нову етапу пројекта 

Васпитач садржаје учења одређује на темељу 

планираних циљева, у остваривању којих може и 

не мора уважавати искуства деце 

Васпитач утврђује претходна знања и искуства 

деце и креира услове за њихово надограђивање 

Васпитач одређује знања која деца треба да 

стекну и полазећи од тога припрема материјал за 

учење 

Деца стичу знања трагањем за одговорима која их 

занимају, учествују у промишљању и планирању 

нових искустава учења 

Излети и посете повезани са учењем се могу и не 

морају организовати, а углавном следе након 

активности у вртићу 

Излети и посете представљају саставне сегменте 

искуства учења деце и организују се у свим 

етапама развоја пројекта 

Планиране активности проводе се у тачно 

утврђено време дана 

Флексибилно време одржавања активности 

пројекта 

Васпитач планира активности како би децу 

поучио одређеним концептима 

Активности деце се темеље на истраживању, 

проналажењу одговора и коришћењу различитих 

извора, о чему се с децом заједнички расправља 

Репрезентације (активности изражавања) су 

повезане са специфичном темом и најчешће се не 

понављају 

Репрезентације (цртање, сликање, грађење, 

конструисање ...) деци олакшава разумевање и 

интегрисање концепата, служе документовању 

активности и често се понављају како би се пратио 

напредак деце током пројекта  



13 

 

Извор: (Вулетић,  Чабаркапа, 2022) 

 

1.5. Предности и недостаци ПБУ као метода учења и обучавања 

 

 Постоје директни и индиректни докази, како од ученика тако и од наставника, да 

је ПБУ популарнији метод наставе од традиционалних метода. Поред тога, ученици и 

наставници верују да је ПБУ користан и ефикасан као наставни метод (Thomas, 2000):  

Учење да би се сазнавало о некој теми/појму и 

продубило разумевање теме/појма по себи 

Сврсисходно учење - учење да се одговори на 

питање/проблем који деца уочавају, при чему је 

тражење решења њима изазов, а решење им 

помаже да направе неку промену у свом животном 

окружењу 

васпитач одређује циљ, операционализује циљ 

кроз задатке 

васпитач помаже деци да артикулишу проблем, 

поставе питања која су за њих смислена и вредна 

истраживања 

перспектива (процена) васпитача о 

интересовањима деце као полазна тачка 

дечја перспектива - проблем који је за њих 

смислен и изазован за решавање, њихова искуства 

као полазна тачка 

васпитач може самостално да направи мрежу 

тематских целина на основу података праћења 

интересовања; може да ради тему према плану до 

краја или да је мења на основу своје процене о 

интересовањима деце 

васпитач развија пројекат на основу 

питања/проблема који постављају и уочавају деца 

а затим се отвара велики број могућих праваца 

зависно од нових питања/проблема које 

постављају деца 

васпитач као познавалац теме васпитач као истраживач и као“учесник“ који 

заједно са децом и другим одраслима истражује 

васпитач процењује развој интересовања деце за 

тему, исходе на основу циља и задатака, тешкоће 

у учењу у односу на тему 

деца и васпитач процењују функционалност учења 

у пројекту за решавање њихових питања/проблема 

које су поставили на почетку пројекта; деца и 

васпитач процењују ток учења као процес кретања 

од почетне идеје до решења/открића до ког су 

дошли кроз пројекат 

учење са другим одраслима (стручњацима), 

познаваоцима, да би они представили своја 

знања или умења везана за тему 

учење са другим одраслима (стручњацима) 

познаваоцима, да би помогли да деца нађу 

решење/одговоре на своје питање 

васпитач може поновити тему на исти начин са 

новом групом деце 

васпитач не може развити пројекат дословним 

понављањем питања/проблема које су уочила нека 

друга деца јер они неће имати исти смисао нити ће 

бити изазов новој групи  деце 
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 Неке студије о ПБУ извештавају о случајним и наизглед корисним последицама 

повезаним са искуствима ПБУ, као што су повећани професионализам и сарадња 

код наставника и повећано учешће, самопоуздање и побољшани ставови према 

учењу код ученика;  

 Чини се да је ПБУ еквивалентан или мало бољи од других инструкцијских модела 

када посматрамо побољшања у општем академском постигнућу и за развој 

когнитивних вештина нижег нивоа у традиционалним предметним областима. Што 

је још важније, постоје неки докази да ПБУ, у поређењу са другим наставним 

методама, води побољшању квалитета учења у предметним областима, што доводи 

до провизорне тврдње да је учење когнитивних вештина вишег нивоа путем ПБУ 

повезано са повећаном способношћу ученика да примене та знања у новим 

контекстима решавања проблема; 

 Постоји много доказа да је ПБУ ефикасан метод за подучавање ученика сложеним 

процесима и процедурама као што су планирање, комуникација, решавање 

проблема и доношење одлука, иако студије које показују ове налазе не укључују 

поређење са групама које су подучаване другачијим, конкурентним методама. 

 

 Резултати истраживања описаног у (Markula & Aksela, 2022) показују да ПБУ 

може у оквиру образовања посебно да промовише међусобну сарадњу, употребу 

артефаката и технолошких алата, усредсређеност на проблеме као и одређене научне 

праксе, као што су истраживачки рад, представљање резултата и рефлексија.  

 

 Поред низа предности ПБУ, аутори у (Thomas, 2000) наводе и низ недостатака: 

 Истраживање о имплементацији ПБУ је у великој мери ограничено на 

документацију и/или радове самих учитеља, са ограниченим претходним 

искуством у ПБУ. Већина наставника сматра аспекте ПБУ, као што је планирање, 

управљање или оцењивање, прилично изазовним и добро би им дошла подршка у 

контексту спровођења и администрације пројекта. С друге стране, постоје докази 

да ученици имају потешкоћа у ситуацијама  самосталног усмеравања (енгл. self-

directed situations), поготово у сложеним пројектима. Главне међу овим 

потешкоћама су оне повезане са покретањем истраге, усмеравањем истраге, 
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управљањем временом и продуктивним коришћењем технологија (потребно је 

научити их да уче). 

 Једна од честих слабости учења заснованог на пројектима јесте лоша усклађеност 

између активности које чине свакодневне задатке пројекта и базичних предметних 

концепата чије савладавање чини суштину пројекта (Blumenfeld et al., 1991). 

Пројекти понекад „скрену са правог пута“ јер се ученици и учитељи воде 

погрешним, периферним питањима  у односу на тему од интереса. Решење за 

овакве ситуације, по ауторима Blumenfeld et al. (1991) и Barron et al. (1998) је да се 

пронађе начин да се фокусирамо на „учење правих циљева“.  У ( Blumenfeld et 

al.,1991) одговарајућа стратегија је да учитељи развију управљајућа, водећа питања 

(тзв. питања „водиље“ или „управљачка“ питања), суштинска питања која ће 

осигурати да се ученици ухвате у коштац са комплексним концептима и 

принципима. 

 Постоји потреба за више истраживања која би документовала ефекте и ефикасност 

ПБУ, не само да би се пружиле смернице за наставу кроз ПБУ и развој пројеката, 

већ и да би се пружило оправдање, у мери у којој је то заслужено, за ширење и 

дифузију ПБУ праксе унутар и међу школама. Напослетку, постоје и докази, мада 

само индиректни, да се ефикасност ПБУ побољшава када се овај приступ укључи у 

реформу целокупног школства. 

 

 У раду (Markula & Aksela, 2022) је такође уочено да постављање „водећих 

питања“, формулисање циљева учења које постављају ученици и питања ученика, 

обезбеђивање интегритета пројектних активности и коришћење пројеката као средства 

за учење централног садржаја, може бити изазовније за имплементацију од очекиваног. 

Имајући на уму горе поменуту потребу за истраживањима ПБУ, а посебно чињеницу да 

готово не постоје истраживања која се баве имплементацијом ПБУ у предшколским 

установама (нпр. јаслице), ово истраживање ће се бавити питањем оправданости 

примене ПБУ са децом узраста од друге до треће године и ефикасности ПБУ у 

поређењу са другим методама у овој узрасној доби.   
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1.6. Врсте истраживања о ПБУ 

 

 У (Thomas, 2000) је сумиран преглед  истраживања у области ПБУ, описан у 

радовима узмеђу 1990. и 2000. године. Аутори су сва истраживања поделили на 

неколико основних истраживачких форми, у зависности од намере истраживача:  

a) донети суд о ефикасности ПБУ(сумарна евалуација), 

b) проценити или описати степен успеха повезан са имплементацијом или 

применом учења заснованог на пројекту (формативна евалуација),  

c) проценити улогу фактора карактеристика ученика на ефикасности или 

прикладности ПБУ (интеракција способности и приступа), или  

d) тестирати неку посматрану особину или модификацију учења заснованог на 

пројекту (истраживање  интервенција). 

 

 Прве две форме се тичу процењивања ефикасности ПБУ. Постоји много 

начина за доношење судова о ефикасности учења базираног на пројекту. 

Најпопуларнији је индекс процене који се састоји од резултата постигнутих на 

стандардизованим тестовима, али се може користити и низ независних мера којима се 

процењује колико ПБУ доприноси развоју стратегија за решавање општих проблема 

или пак можемо мерити напредак у специфичним вештинама које се подучавају у 

контексту пројеката, кроз извођење независних задатака. Многи истраживачи се 

ослањају на методе анкетирања и самопроцене учесника да би проценили ефикасност 

ПБУ. 

 

 Постоји велики број карактеристика ученика које се могу испитивати у 

контексту  ПБУ.  На пример, иако није пронађено истраживање које би подржало ову 

хипотезу, неколико практичара ПБУ је изјавило да је ПБУ, због својих различитих 

карактеристика, ефикасније средство за прилагођавање различитим стиловима учења 

ученика или „вишеструким интелигенцијама“ (Gardner, 1991.) него што је 

традиционални модел наставе (нпр. (Diehl, Grobe, Lopez, & Kabral, 1999)). Друге 

карактеристичне варијабле ученика које би се могле истражити укључују старост, пол, 

демографске карактеристике, способности и мноштво диспозиционих и мотивационих 

варијабли.  
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 Када се врши процењивање изазова повезаних са применом ПБУ, намера је да 

се опише и истраже процеси планирања и спровођења учења заснованог на пројектима. 

Истраживање имплементације обично укључује посматрање, упитнике и интервјуе који 

имају за циљ да идентификују потешкоће са којима се сусрећу учесници у различитим 

аспектима процеса планирања или спровођења. Истраживање имплементације се такође 

назива формативном евалуацијом и може бити фокусирано на различите учеснике (нпр. 

наставници, ученици, администратори, родитељи), факторе (нпр. фактори учионице, 

спољни фактори, подршка) и контексте (нпр. планирање, рад са другима, укључивање, 

решавање проблема, процена). 

 

 У раду  (Marx, Blumenfeld, Krajcik, Blunk, Crawford, Kelly, & Meyer, 1991) и у 

новијем, који сумира њихова истраживања (Marx, Blumenfeld, Krajcik, & Soloway, 

1997), истраживачки тим  са Универзитета у Мичигену је описао уобичајене проблеме 

са којима се суочавају наставници у покушају имплементације ПБУ. Аутори резимирају 

своје налазе под три целине: изазови, усвајање и промена. Изазови су произашли из 

потешкоћа које су наставници имали у прихватању идеја да (а) ефикасна сарадња међу 

ученицима захтева више од укључивања, да захтева размену идеја и преговарање о 

значењу; (б) ефикасна употреба технологије захтева да се технологија користи као 

когнитивно средство, а не само као помоћ у настави; и (ц) ефикасан ПБУ не захтева да 

су сви концепти и чињенице наставног плана и програма покривени, већ да ученици 

изграде сопствено разумевање пратећи покретачка питања. Проблеми наставника у 

усвајању ПБУ су описани кроз следеће категорије: (а) време - пројекти често трају дуже 

него што се очекивало; (б) менаџмент часа -  да би ученици могли да раде продуктивно, 

наставници морају да уравнотеже потребу да се ученицима омогући да раде сами са 

потребом одржавања реда; (ц) контрола - наставници често осећају потребу да 

контролишу ток информација док у исто време верују да разумевање ученика захтева 

да они изграде сопствено разумевање; (д) подршка учењу ученика - наставници имају 

потешкоће у пружању подршке активностима ученика, понекад им дајући превише 

независности или премало усмеравања и повратних информација; (е) употреба 

технологије - наставници имају потешкоћа да инкорпорирају технологију као 

когнитивно средство и (ф) процена - наставници имају потешкоћа да осмисле процене 
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које захтевају од ученика да покажу своје разумевање. У вези са променама у 

понашању наставника у (Marx et al., 1991, 1997) је уочено следеће: (а) Наставници 

радије истражују аспекте ПБУ који су у вези са њиховим професионалним потребама и 

тренутним могућностима (нпр. технологија); (б) Напори наставника да промене своје 

наставне стратегије имају тенденцију да се фокусирају на (само) један или два аспекта 

новог приступа и једну или две нове стратегије дизајниране да се носе са новим 

изазовима; (ц) Наставници имају тенденцију да модификују своје праксе на 

идиосинкратичне начине, мапирајући ново понашање на старо, крећућу се напред-назад 

између старе и нове праксе, понекад успешно, понекад не тако успешно, будући да они 

у окружењу ПБУ поново постају „почетници“. У закључку аутори наводе да се уочене 

потешкоће могу превазићи едукативним окружењем које дозвољава наставнику да у 

своју праксу уведе промене и које подржава повећану сарадњу и повратне 

информације. 

 

 Тренутно све већи број вртића и основних школа уводи ПБУ у своје учионице. 

Штавише, у земљама попут Шпаније, образовне власти неких региона су учиниле 

укључивање ПБУ у учионичке програме обавезним (Ferrero, Vadillo, i León, 2021). С 

обзиром на добре резултате постигнуте на вишим нивоима, оправдано је очекивати да 

ће ПБУ допринети и унапређењу учења деце вртића и ученика основних школа. Ипак, 

због значајних разлика између старијих ученика и почетника, ова претпоставка 

заслужује даљу анализу. 

 

2. ПРОЈЕКТНИ ПРИСТУП У ВРТИЋУ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 

 

 На основу члана 67. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања 

(„Службени гласник РС“, бр.88/17 и 27/18 – др. закон) министар просвете, науке и 

технолошког развоја (у то време Младен Шарчевић) доноси Правилник о Основама 

програма предшколског васпитања и образовања. Овим правилником утврђују се 

Основе програма предшколског васпитања и образовања и начин њиховог увођења и 

примене у јавној или приватној предшколској установи, односно основној школи која 

остварује предшколски програм.  У правилнику између осталог стоји да се нове Основе 
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програма под називом „Године узлета“ у тачно одређеним градовима на територији 

Републике Србије почињу примењивати од 1. септембра 2019. У Суботици од 1. 

септембра 2020. док ће до септембра 2022. нове Основе бити имплементиране на 

територији целе Србије, Косова и Метохије. (Службени гласник РС“ – „Просветни 

гласник“, број 16/2018, од 17.9.2018. године) 

 „Само је један период живота са толико отворених могућности, у коме човек са 

толико енергије, истрајности и ентузијазма овладава и развија сложене капацитете од 

којих ће зависити његове будуће могућности, његова личност и успешност 

функционисања у даљем животу. Тај период је предшколски узраст (мисли се на узраст 

деце од рођења до поласка у школу). Због тога године на предшколском узрасту 

препознајемо као године узлета, па отуд и назив овог програма. Колики и какав ће тај 

узлет бити, зависиће од свих нас који радимо у предшколском васпитању и 

образовању.“ наводи се у уводном делу нових Основа програма предшколског 

васпитања и образовања који је потпуно променио предшколство које знамо и донео 

пројектно планирање у домаће вртиће. („Године узлета“, 2019) 

 Програм настаје и гради се у реалном контексту васпитно-образовне праксе. За 

дете, програм се манифестује као остваривање његове добробити кроз односе који се 

развијају са физичким окружењем, вршњацима и одраслима у реалним ситуацијама 

делања. Дете доживљава свет кроз односе које успоставља и развија. Односи којима се 

подржава дететова добробит и делање су покретачи његовог развоја и учења. 

2.1. Нове програмске тенденције у васпитно – образовном раду – критичка 

промишљања нових Основа програма у Републици Србији 

 

 Целовито представљање концепције програма на овако ограниченом простору 

није могуће, па ћемо се стога концентрисати на тачке које нам се чине најважнијим, а 

преиспитивање поставки које ће бити изнесено треба разумети управо као 

промишљање о конкретизацији програма у контексту васпитања у Републици Србији. 

(Мићић, Растегорац, 2020) 
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 У документу „Године узлета“ (у даљем тексту ГУ), који је предвиђен као главни 

ослонац, саставни део и „Библија“ за обуку свих васпитача, медицинских сестара – 

васпитача, стручних сарадника, за имплементацију и спровођење нових Основа 

програма, најпре се описује концепција основа програма у односу на полазишта 

досадашњих програма, а у другом делу разматра се однос ове концепције и реалне 

праксе у предшколским установама. На самом почетку Година узлета стоји како 

„програм није готов модел који се директно имплементира у пракси, већ флексибилни 

оквир којим се постављају основне вредности и начела која се конкретизују у 

специфичном контексту кроз експериментисање и иновације“ (ГУ 9).  

 Теоријска полазишта програма: Ауторке (педагошкиња Крњаја Ж, психолог 

Бренеселовић П. Д.) истичу да назив програма метафором упућује на природу 

предшколског узраста, на осетљив тренутак у дечјем развоју који отвара широк опсег 

капацитета за формирање различитих типова знања. Једна од централних теза ове 

концепције је то да развој личности детета и његове будуће вештине и способности у 

великој мери зависе од квалитета и начина учења у предшколском периоду. Програм се 

заснива на савременим теоријама курикулума, теоријским поставкама педагошке и 

развојне психологије, социологије, антропологије и других дисциплина, а поставке о 

детињству и детету првенствено на социокултурним теоријама и постструктурализму 

(ГУ 1, 7). У овом, теоријском погледу, чини се да у програму изостаје снажнија 

рефлексијa о дометима и ограничењима постструктуралистички заснованог полазишта, 

као и друштвено-политичким условљеностима које доводе до тога да баш оно буде 

изабрано, а изостанак такве рефлексије у супротности је са основним поставкама самог 

постструктурализма. Наиме, он указује на променљивост и друштвено-идеолошку 

вредност концепата у сазнавању света, па тако и васпитања, образовања и погледа на 

дете. Зато би доследан постструктуралистички став свакако био више обојен скепсом и 

позитивним неповерењем према сопственим концептима него што је то у основама 

програма присутно. Примера ради, већ при самом почетку се наводи оквир који овај 

Програм следи: с једне стране се налазе међународни документи везани за Уједињене 

нације (УН, УНЕСКО), док су с друге документи који тај оквир смештају у границе 

Европске уније (ГУ 1–2). Премда је извесно да су и сами документи ЕУ комисије 

настали на ограниченом искуству и у одређеном контексту који је различит од оног у 
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нашој земљи, у програму се дистанца према њима нигде снажније експлицитно не 

показује, као што се не примећује ни довољна свест о особеностима националних 

оквира у којима поставке из ових докумената треба применити. Будући да је систем 

образовања подређен усмерењима спољне политике, питање је да ли је таква дистанца 

уопште могућа, па се осмишљавање овог (а потенцијално и сваког другог програма) 

може разумети као спровођење политиком уоквирене образовне агенде, више или мање 

вољно, силом или меком моћи.  

 Значајан део програма посвећен је представљању друштвено-културне 

концепције детињства. Дете се види као „биће игре“, а игра као „прирођен начин 

односа детета према свету кроз који оно доживљава, проширује и прерађује искуства, 

обликује себе и свет око себе и гради сазнања о себи и свету, развијајући потенцијал 

отворености, флексибилности и стваралаштва, као основе свеколиког учења и развоја. 

Игра се види као „рани израз најдубљег људског својства – капацитета 

флексибилности, односно форма испољавања најзначајнијег стваралачког потенцијала 

људског бића“ (ГУ 8). Одређење детета као „бића игре“ углавном конотира 

идеализовање фигуре детета, што је у  исто  време  и  њено  поједностављивање  

(свођење  на  једну  доминантну димензију), као и апсолутизовање једног концепта 

детета (иако је извесно да је и он историјски условљен). Ипак, снажно афирмисање   

„сигурно да ће се његове потребе, интереси и интересовања уважавати и подржавати“ 

(ГУ 14). Као важно осећање у васпитном процесу акцентује се управо осећање 

сигурности (уп. ГУ 18). Када се о њему говори, као и о контексту који сигурност 

обезбеђује, могли бисмо се запитати: да ли се и како се у сигурном окружењу може 

развити флексибилност? Чини се да је ту пресудна улога васпитача: он „планирањем, 

организацијом и поступцима остварује баланс: између континуитета, познатог и 

предвидљивог са једне стране, неопходних за дететово осећање сигурности и, са друге 

стране, флексибилности, изазова, новина и непредвидљивости које стимулишу дететов 

развој и учење“ (ГУ 21). Тиме долазимо до једног битног закључка, који у програму 

није експлициран до краја: због разлике у перспективи, деца и одрасли (васпитачи) на 

различите начине перципирају сигурност и степен непредвидивости дешавања. Дете 

усваја флексибилност као особину кроз испробавање различитих ситуација које за њега 

јесу или могу бити у великој мери нове, изазовне и непредвидиве. Васпитач пак ове 
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ситуације ствара и, у контролисаним условима, води дете у сигурно истраживање света, 

а стварање ситуација учења за њега може само у одређеној мери, а никако доминантно, 

бити ствар импровизације – управо како се дечје осећање сигурности не би изневерило, 

као ни смисао процеса који се води. Отежавајући фактор у овом погледу је чињеница да 

васпитач треба да обезбеди могућност истраживања према интересовањима и сигурно 

окружење за сву децу из групе у исто време – будући да просечна васпитна група у 

српским вртићима има између тридесеторо и четрдесеторо деце, то је за њега ванредно 

тежак задатак. Узгред, ваља промислити и о виђењу капацитета флексибилности као 

„најдубљег људског својства“ (ГУ 8), који се, таквим одређењем, априори позитивно 

вреднује. Флексибилност подразумева, да како, способност да се човек прилагоди 

новим и променљивим околностима у којима постоји и то није тешко разумети. Ипак, 

остаје занемарена друга страна флексибилности и њена могућност да се актуализује 

кроз опортунизам, који не бира средства да би опстао, занемарујући моралне 

вредности. Другим речима: не стварамо ли заједно са (сувише) флексибилним људима 

– људе подложније манипулацији? 

 Заснивање програма на новом теоријском оквиру одразило се и на употребу 

термина. Нову терминологију треба видети као осавремењивање и отварање 

могућности за другачије промишљање проблема, али у исто време и као извор могућих 

недоумица и неспоразума. У програму се, на пример, вртић види на следећи начин: 

„место заједничког живљења у коме се подршка учењу и развоју деце остварује кроз 

заједничко учешће деце и одраслих као аутентичних људских односа и заједништва у 

ситуацијама, догађајима и активностима које за њих имају смисла“ (ГУ 9–10). Када се 

пак говори о васпитно-образовној пракси вртића, казује се да се она „одвија као процес 

заједничког учења деце и одраслих кроз који одрасли и деца заједнички конструишу 

(ко-конструишу) знања и разумевање себе и света, а не као примена програма на децу 

према унапред испланираним поједначним активностима и издвојеним садржајима 

подучавања“ (ГУ 10). У оквирима првог цитата аутентичност односа заузима централно 

место, али не треба посебно наглашавати да се овај термин може различито тумачити и 

да, стога, није јасно шта се под овим односима (конкретно) подразумева. У другом 

цитату спонтаност у ко-конструкцији знања сувише се оштро супротставља унапред 

планираном вођењу васпитно-образовног процеса посредством одговарајућих садржаја. 
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Отуда се чини да није у довољној мери присутна свест о вредности ваљане припреме 

васпитача за ситуације учења, које смо поменули говорећи о односу и флексибилности 

у предшколском контексту. Таква бинарна супротстављања и упрошћавања – најчешће 

упослена у компарацијама са претходним програмом – у овим документима много су 

више правило него изузетак. Она носе са собом још једну опасност: ако се у њима један 

члан опозиције вреднује искључиво позитивно, а други искључиво негативно, сваки 

покушај преиспитивања и релативизације њихове вредности лако може да се означи као 

ретроградан, чак и када он то није. (Мићић, Растегорац, 2020) 

2.2. Нове тенденције и критички осврт на пројектни приступ у Републици Србији 

 

 У академском концепту институционалног васпитања и образовања, програм је 

прописивао области појединачних наука и одређене садржаје који су се у оквирима тих 

области изучавали. После реформе предшколског програма, дошло се до становишта да 

сâм избор садржаја није важан колико подстицање напретка у различитим развојним 

областима (развој говора, математичких појмова, физичких, музичких и ликовних 

способности, упознавање природне и друштвене околине и сл.) У основи ове 

концепције и даље се налазио експертски приступ питањима дечјег развоја и васпитно-

образовног процеса, а главна новина се састојала у померању тежишта са конкретних 

садржаја који се усвајају на посматрање и праћење напретка детета у различитим 

развојним аспектима, што је подразумевало висок степен слободе васпитача у избору 

садржаја за рад. Померање акцента, дакле, није значило и „брисање“ садржаја који се 

упознају: у основи су се морали наћи специфични садржаји којима се одређени 

развојни процеси могу најуспешније подстицати, само што они нису били прописани 

програмом, већ је одабир сачињавао васпитач. Пројектни приступ, као педагошки 

концепт, доноси бројне предности за развој подмлатка. Међу њима треба поменути 

оријентацију на интегрисани приступ учењу: учење кроз истраживање и(ли) игру, 

решавање проблема, искуствено и ситуационо учење итд (ГУ 2018) Овај приступ 

истиче значај различитих врста и типова односа у које дете ступа као контекстуалним 

системима у којима се учење остварује, усмереност ка еманципацији и демократским 

вредностима, као и холистички приступ детету (ГУ 2018). Замишљено је да породица и 

вртић постану партнери, који се узајамно подржавају, а у основи програма је 
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рефлексивна пракса – његово преиспитивање и развијање кроз дијалог, за шта је битно 

међусобно поверење учесника у процесу, као и деконструисање образаца моћи.  

 Предшколском васпитању и образовању у Србији предстоји сукцесивни процес 

имплементације новог концепта. Она се одвија на две равни, а обе су у вези са 

одабраним постструктуралистичким приступом образовању. Прва раван подразумева 

низ процеса декомпозиције и деконструкције на нивоу организовања васпитно-

образовног рада у вртићима. Друга раван тиче се утемељења васпитно-образовног рада 

на ко-конструкцији – заједничком стварању програма, кроз укључивање породице и 

локалне заједнице. Порив за деконструкцијом долази из жеље да се постојеће структуре 

сагледају из другачије перспективе и на тај начин освеже и преобликују. Другим 

речима, деконструкција подразумева да јој је претходила структура чији ће се 

утемељени елементи појављивати у новом контексту у коме ће добијати нове димензије 

и значења. Отуда померање фокуса са усвајања конкретних знања и експертски вођене 

бриге о развојним аспектима дечје личности не би ваљало тумачити као одустајање од 

ових концепата, већ њихово сагледавање у новом светлу – у светлу декомпозиције и ко-

конструкције знања унутар процеса који укључује више учесника и активира 

потенцијале заједнице. Ако је тако, које конкретне изазове доноси овакво померање 

акцента у погледу школовања будућих васпитача? Једна од могућих опасности која се 

може (погрешно) ишчитати из нове концепције програма јесте та да се компетенције 

васпитача проширују за низ педагошко-психолошких знања и вештина на рачун 

утемељења у наукама које се налазе у основи развојних области које код деце треба 

подстицати. Из тога проистичу два питања. Прво: какве помаке у иницијалном 

образовању васпитача захтева оваква васпитно-образовна концепција? Друго: које је 

место конкретних садржаја и експертских знања васпитача, као и каква је форма бриге 

за појединачне аспекте развоја детета у њеној реализацији? 

 На теоријском плану, ваља (још једном) акцентовати разлику између свести 

детета и свести васпитача. Ако дете доживљава свет холистички и непрепознаје у свом 

сазнавању аспекте развоја говора, математичких појмова итд. – није ни дужно да их 

препознаје – то васпитача не ослобађа свести о овим аспектима дечјег развоја, нити 

значи да национални програм не треба да брине о њима. Другим речима, васпитачево 
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вођење треба да има аналитичко-синтетичку свест приликом праћења или вођења 

детета у истраживању света. Таква свест омогућава понекад да се у раду отворе они 

потенцијали који би иначе остали запретени или неуочени. Таква свест је неопходна да 

би овај програм заживео, али је њено постојање и упошљавање под знаком питања: 

како можемо бити сигурни да васпитач неће прихватити само оно што му према 

афинитетима и способностима највише одговара? Је ли сваки васпитач оспособљен да 

самостално постави стандарде подстицања деце испод којих се у васпитно-образовном 

раду не би смело ићи? Такође, свест васпитача и његово искуство у односу на свет су 

другачији од искуства детета. Постоји пресек у ком су одређене активности смислене и 

за дете и за одраслог, али постоје и оне тачке које нису унутар пресека њихових 

смислова. Може се претпоставити да постоје активности које су детету смислене, а 

васпитачу нису, и обрнуто. У том погледу, ваља прихватити, макар начелно, могућност 

и акцију у смеру ширења поља онога што је смислено за дете тако што га васпитач 

уводи у активност која њему (детету) најпре није смислена, али кроз вођење то постаје.  

 Коначно, у конкретизацији одређене смислене активности ваља рачунати и с 

различитошћу саме деце. Премда се увек може рећи да је развој сваког детета 

индивидуална ствар и да правила нема, те да у крајњој линији васпитач не мора да 

познаје развојне карактеристике деце, чини се да се у пракси такав радикалан став 

тешко може оправдати. Примера ради, ако васпитач не познаје довољно добро основне 

тенденције у развоју деце, он није у стању да у развојном луку сагледа поједине појаве 

у његовом говору, утврди који је то следећи степен развоја ка коме треба усмерити дете 

или примети где су она места на којима је детету нарочито потребна помоћ одраслог. 

Ако се чињенице схвате флексибилно, вредност сазнања о развоју детета опстаје чак и 

у оним случајевима када васпитач има посла са индивидуалним развојем који одступа 

од очекиваног. Такође, могли бисмо узети за пример критеријуме избора књижевних 

дела или медијских садржаја који би према новој концепцији били утилитарни – 

пригодни и тематски, уместо засновани на њиховој естетској вредности. У ширем 

контексту, поједина дела која могу допринети формирању културног идентитета и 

позитивног односа према другачијим културама и обичајима, готово да је немогуће 

разумети без контекстуализације, а та контекстуализација често подразумева и 

чињенична знања о сопственој и о другим културама, као и неговање културног 
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идентитета. Дакле, академска знања васпитача, његова радозналост, спремност да учи и 

истражује основа су за стваралачки приступ васпитачкој пракси која тежи да 

благовремено одговори на дечју радозналост, да у деци пробуди одређена 

интересовања и ентузијазам за сазнавање себе и света. У коначници, циљ је обликовање 

образовне потребе (тј. потребе за образовањем) као интегралног дела дечје, али и 

васпитачеве личности. У таквој пракси васпитач адекватног профила прихвата дечје 

полазиште и одговара на њега покретањем пројеката који укључује породицу и локалну 

заједницу. Овакав захват, наше је уверење, (Мићић, Растегорац, 2020) могао би да буде 

одржив уколико би кључни аспекти развоја личности детета (говорне компетенције, 

рана писменост итд.) били операционализовани и дефинисани стандардима. 

 У вези с тим, битни су услови рада васпитача у Србији. Овде се, макар узгред, 

можемо запитати колико предшколских установа има ресурсе да се у њој „просторно-

временска организација не подређује свакодневним рутинама (обедовање и одмор), већ 

обрнуто, просторно-временска решења за рутине се прилагођавају и интегришу у 

програмску концепцију“(ГУ 29), као и то колико васпитача може да „успоставља 

рутине у складу са индивидуалним ритмом сваког детета и усаглашено са породицом 

“(ГУ 25) у групама које, како смо поменули, броје  и до четрдесеторо деце. (Мићић, 

Растегорац, 2020, стр 224.) 

 Изазови у вези са укључивањем шире заједнице такође су вишеструки. Највећи 

се тиче материјалног статуса великог броја домаћинстава:  у њима су  чланови 

заједнице  заокупљени обезбеђивањем основних потреба, а то по правилу значи и 

недостатак времена за учешће у животу установе. Свест о контексту у којем га треба 

применити програм показује тек на ретким местима (нпр. ГУ 29, 35). У  исто  време  је  

тешко  и  изазовно  тумачити  програм  предшколског васпитања који још у пракси није 

заживео, нити дао конкретне резултате. Ипак, будући да је сам програм постављен као 

флексибилни оквир васпитања коме следи даља конкретизација, покушали смо да, 

колико је то на задатом простору  било  могуће,  макар  отворимо  анализу  теоријских  

полазишта, основних концептуалних и терминолошких особености, као и да 

представимо (и претпоставимо) нове тенденције у васпитању. Све то – приступајући 
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тексту програма подједнако афирмативно и критички, не би смо ли сагледали његове 

позитивне стране, као и могуће недостатке. 

 Темељнија анализа тек следи. Она би морала да се позабави још неким 

концептима који у програму имају битну улогу: стављање дечјих интересовања у 

центар програма отвара питање начина њиховог усмеравања, обликовања и њихове 

хетерогености; инсистирање на потенцијалима детета води ка преиспитивању 

одрживости тако дифузног усмерења васпитно-образовног рада. На оба та питања 

надовезује се промишљање конкретног друштвеног контекста за реализацију програма 

и анализа (не)остваривости представљене визије васпитања у контексту реалности 

српског образовања, али и праксе уопште. Свест о том друштвеном контексту 

подразумева, такође, свест о снажном утицају масовних медија на локалне и шире 

заједнице, њихов доминантни културни модел и систем вредности, као и свест о 

непостојању квалитетног образовног програма намењеног деци и младима у тим истим 

медијима. Свест о контексту, даље, подразумева свест о доминацији неолибералног 

капитализма и добу постдемократије, услед чега поједине вредности које програм 

пропагира данашњи друштвени, културни и економски систем највероватније не може 

да подржи. Овај јаз између вредности које се прижељкују и ширег друштвеног 

контекста који постоји доносе питање (болне) иницијације детета у свет одраслих – 

питање прелаза из вртићког контекста у којем је готово све подешено према дечјим 

интересовањима и потребама ка контексту у којем је на делу сурова тржишна утакмица 

у борби за опстанак. То питање – како што боље припремити дете за оно што следи 

после вртића – упућује нас на потребу за детаљнијом операционализацијом задатака и 

циљева предшколског васпитања. Не смемо заборавити: програм је првенствено 

намењен васпитачима и питање је у којој мери је, овако дат, за те исте васпитаче 

информативан, а колико су поједини (утопистички) елементи у њему далеко од сваке 

праксе. Ваља преиспитати: колико су таква утопистичка очекивања подстакнута 

покушајем да се успостави строга опозиција између „старе“, „традиционалне“ визије 

васпитања и образовања и „нове“, „савремене“, што би већ у основи било погрешно. 

Смисао овог програма не би смео да се исцрпи у поништавању вредности програма 

који му претходе. У том погледу, наше је уверење да промишљање садржаја, развојних 

аспеката, стандарда и сличних показатеља нису проблем сами по себи, него да проблем 
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треба тражити у томе  како се они разумеју. (Мићић, Растегорац, 2020, стр 225.) 

Поменуте показатеље, рецимо, не треба схватити ригидно, као законске минимуме који 

јесу или нису испуњени, него флексибилно – као помоћне, референтне тачке и научно 

утемељене оријентире у раду са децом. Није потребно њихово укидање, већ промена 

свести у односу према њима. Управо на тим и таквим местима нови програм треба да 

добије своју сврху: не у априорном поништавању претходног и некритичком 

прихватању надолазећег, већ у афирмацији рефлексивног превредновања које од 

претходног узима најбоље и надограђује га на местима која су у васпитно-образовном 

раду показала своје недостатке. (Мићић, Растегорац, 2020) 

3.  МЕТОДОЛОШКИ ДЕО 

3.1. Методологија истраживања 

 

 Овим истраживањем желимо да утврдимо да ли је пројектни приступ ефикасан 

када се примењује на узрасту деце у јаслицама (узрасна група од 2-3 године). Уколико 

током истраживања уочимо повећан степен укључености деце у спроведене 

активности, односно планиране ситуације за игру, учење и истраживање, сматраћемо да 

је ПБУ ефикасан. Надаље, посматраћемо посебно укљученост деце која су имала 

потешкоће при класичном приступу, као и деце која су исказивала висок степен 

укључености и при класичним приступима, а такође и разлике у степену укључености 

између девојчица и дечака.  

3.2. Предмет и проблем истраживања 

 У контексту квалитативног истраживања које упоређује ефикасност 

традиционалног и пројектног приступа у вртићу, ефикасност се може дефинисати као 

„веровање у способност групе или појединца да испуни циљ или постигне жељени 

исход“ (Holm, 2011). Тај исход у истраживању о утицају пројектног приступа у оквиру 

мастер рада јесте укљученост деце узраста 2-3 године у задате активности, односно у 

планираним ситуацијама за игру, истраживање и учење. Имајући ово у виду, предмет 

истраживања можемо дефинисати на следећи начин: 
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Пројектни приступ у вртићу и његов (позитиван или негативан) утицај на 

укљученост деце узраста од две до три године у организованим подстицајним 

ситуацијама за игру, учење и истраживање. 

 У (Holm, 2011) се наводе два несистематска прегледа која су се бавила 

ефективношћу ПБУ на различитим нивоима, укључујући донекле обданиште и основно 

образовање: (Kokotsaki, Menzies и Wiggins, 2016) и (Hertzog, 2007). Први рад се 

фокусирао на ефекат ПБУ код ученика од вртића до нивоа К-12 и укључује и 

квантитативне и квалитативне студије. Други је преглед ефикасности ПБУ од 

предшколског до високог образовања и иницијалне обуке наставника за ПБУ 

(Kokotsaki, Menzies и Wiggins, 2016). У раду (Hertzog, 2007) је урађено квлитативно 

истраживање како би се документовао начин имплементације ПБУ у два разреда првака 

и идентификовале предности и препреке имплементацији. Подаци су прикупљани кроз 

интервју и посматрањем. Оба наставника су приметила веће ангажовање ученика када 

су радили пројекте. Наведене студије закључују да је ПБУ ефикасно средство за 

подучавање контекстних информација, али како у посматраним  студијама није 

анализирано колико су се поштовали базични принципи ПБУ и у којој мери су 

спроведени, студије не дају чврсте закључке о ефикасности ПБУ за ученике вртића и 

основних школа. Из тих разлога смо проблем истраживања приказаног у оквиру 

мастер рада формулисали кроз истраживачко питање:   

Да ли се кроз пројектни приступ, у организованим подстицајним ситуацијама 

за игру, учење и истраживање у вртићу може повећати укљученост деце 

узраста од две до три године у конкретним планираним ситуацијама? 

По аналогији са ауторима рада (Mergendoller & Maxwell, 2006), који су се бавили 

ефикасношћу проблемски базираних метода на нивоу студената, испитујући разлике у 

оценама студената који су имали потешкоћа при традиционалним приступима учењу, 

истраживање спроведено у оквиру мастер рада се бави ефикасношћу пројектног 

приступа на узрасту деце у јаслицама (узрасна група од 2-3 године), испитујући разлике 

у укључености деце најпре свеукупно посматрано, а затим специфично посматрајући 

децу која су имала потешкоће при класичном приступу, с једне стране, и деце која су 

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1365480216659733
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1365480216659733
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1365480216659733
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1365480216659733
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1365480216659733
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1365480216659733
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исказивала висок степен укључености у класичне приступе, с друге стране. Надаље, у 

раду је испитана разлика у степену укључености девојчица и дечака у активности 

спроведене традиционалном / пројектно базираном методом, те наводимо истраживање 

(Boaler, 1997) које је такође испитивало ове разлике. Боалер (1997) је у свом 

истраживању учења математике у две супротстављене школе, пронашла разлике између 

девојчица и дечака у њиховом преферираном начину учења и у мери у којој су могли да 

се прилагоде различитим облицима наставе. Утврђено је да су девојчице више 

незадовољне традиционалном наставом него дечаци и да су показале ниже постигнуће 

од одговарајућег узорка девојчица које су подучаване методима заснованим на 

пројектима. Боалер сугерише да се чини да девојчице више воле да их уче користећи 

методе које наглашавају разумевање у односу на памћење и поступке учења. Боалер 

даље сугерише да би излагање методима заснованим на пројектима могло повећати 

математичка постигнућа свих ученика, посебно девојчица. 

Једно интересантно истраживање о мотивисању слабих ученика за укључивање у 

процес учења, помоћу ПБУ, је приказано у (Jones et al., 1997). Аутори су ипитивали 

често навођену тврдњу да је учење засновано на пројекту ефикасан метод за 

подстицање невољних и неангажованих ученика (нпр. ученика са слабим успехом) да 

постану мотивисани и ангажовани ученици. На жалост, у раду није пронађена ниједна 

студија у којој је ова тврдња испитана. 

3.3. Циљеви и задаци истраживања 

  

 Како бисмо дали одговор на постављено истраживачко питање, у истраживању 

смо се водили са два циља:  

Ц1. Испитати да ли деца узраста од две до три године показују већу укљученост 

у организованим подстицајним ситуацијама за игру, учење и истраживање 

које су спроведене кроз пројектни приступ у односу на активности које нису 

спроведене кроз овакав приступ.  

Ц2. Испитати да ли постоји разлика у степену укључености девојчица и дечака 

узраста од две до три године у организованим подстицајним ситуацијама за 
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игру, учење и истраживање које су спроведене кроз пројектни приступ у 

односу на активности које нису спроведене кроз овакав приступ. 

 

 Како бисмо постигли зацртане циљеве, у оквиру мастер рада ће први задатак 

бити да  испитамо да ли је просечна испољена укљученост у организованим 

подстицајним ситуацијама за игру, учење и истраживање деце унутар испитане групе 

од двадесеторо деце порасла када су активности биле спроведене кроз пројектни 

приступ у односу на активности које нису спроведене кроз овакав приступ. Такође је 

потребно утврдити да ли се просечна испољена укљученост разликује код дечака у 

односу на девојчице, односно уколико пол детета посматрамо као независну варијаблу.  

 Други задатак мастер рада је да се испита да ли се број деце унутар испитане 

групе од двадесеторо деце који испољава највиши степен укључености у 

организованим подстицајним ситуацијама за игру, учење и истраживање повећао када 

су активности биле спроведене кроз пројектни приступ у односу на активности које 

нису спроведене кроз овакав приступ. Такође је потребно утврдити да ли постоји 

разлика у одговарајућој популацији  дечака/девојчица.  

 Трећи задатак мастер рада је да се испита да ли се број деце унутар испитане 

групе од двадесеторо деце који испољава најнижи степен укључености у 

организованим подстицајним ситуацијама за игру, учење и истраживање смањио када 

су активности биле спроведене кроз пројектни приступ у односу на активности које 

нису спроведене кроз овакав приступ. Такође је потребно утврдити да ли се уочава 

разлика у одговарајућој популацији  дечака/девојчица. 

3.4. Хипотезе и варијабле истраживања  

 Општа хипотеза: Претпоставља се да је укљученост деце узраста две до три 

године већа при организованим планираним ситуацијама за игру, учење и истраживање 

које су спроведене кроз пројектни приступ него при активностима које нису спроведене 

кроз овакав приступ. 
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Посебне хипотезе:  

Х1. Претпоставља се да ће просечна испољена укљученост у организованим 

планираним ситуацијама за игру, учење и истраживање деце унутар 

испитане групе од двадесеторо деце, без обзира на пол, порасти при 

организованим подстицајним ситуацијама за игру, учење и истраживање 

које су спроведене кроз пројектни приступ него при активностима које нису 

спроведене кроз овакав приступ.  

Х2. Претпоставља се да ће број деце унутар испитане групе од двадесеторо деце 

са испољеним највишим степеном укључености у активности, без обзира на 

пол, бити већи при организованим планираним ситуацијама за игру, учење и 

истраживање које су спроведене кроз пројектни приступ него при 

активностима које нису спроведене кроз овакав приступ. 

Х3. Претпоставља се да ће број деце унутар испитане групе од двадесеторо деце 

са испољеним најнижим степеном укључености у активности, без обзира на 

пол, смањити при организованим планираним ситуацијама за игру, учење и 

истраживање које су спроведене кроз пројектни приступ него при 

активностима које нису спроведене кроз овакав приступ. 

 Испољена укљученост деце узраста 2-3 године у задате активности је пандам 

битној претпоставци пројектног приступа - комуникацијској проактивности учесника. 

Она се у (Ђорђевић, 2007) посматра као „суштинска варијабла за остваривање 

пројектованих циљева наставе као вишепараметарске категорије“. 

- Зависна варијабла: Испољена укљученост деце (дечака /девојчица) у 

конкретној активности односно испољена укљученост деце у организованим 

планираним ситуацијама за игру, учење и истраживање. 

- Независна варијабла: Приступ кроз који је спроведена активност (пројектни 

или традиционални) 
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3.5. Методе, технике и инструменти истраживања 

  

Испитаници, односно узорак на којем ћемо обавити испитивање је група од 

двадесеторо деце (десет дечака и десет девојчица) узраста од две до три године (24 - 36 

месеци). Време извођења традиционалних активности је био октобар 2021.г. а време 

извођења организованих ситуација за игру, истраживање и учење је било од новембра 

до децембра 2021. године. Место истраживања је Предшколска установа „Наша 

радост“ Суботица, обданиште „Колибри“, старија јаслена група „Балончићи“. 

  

 У сврху прикупљања података са испитаницима (тј. двадесеторо деце, односно 

десет дечака и десет девојчица узраста од две до три године) спреведено је шест 

активности, при чему у прве три није имплементиран пројектни приступ, а у друге три 

јесте.  

 Инструмент: Одговарајућа скала за процену (не)укључености детета у 

конкретну активност или у организованим планираним ситуацијама учења је изведена 

из скале за процену укључености описане у (Крњаја, Бренеселовић, 2017). Изворни 

облик поменутих скала који се уз скалу за процену субјективне добробити користи за 

креирање дечјег портфолија, као и детаљније објашњење истог, су дати у Прилогу 1. 

Генерално ће се за свако дете одредити на ком је степену укључености од један до пет 

у конкретној активности односно организованој планираној ситуацији за игру, 

истраживање и учење. 

  

 У даљем тексту је табеларно приказана листа свих шест ситуација учења (Табела 

2), након чега следи детаљан опис сваке, са јасним назнакама шта смо сматрали 

одређеним степеном укључивања или неукључивања детета у конкретној активности 

односно организованим планираним ситуацијама за игру, учење и истраживање. 

Излистани описи сваког степена служе да “испитивачу“ олакшају процену уколико 

има недоумице око придруживаља оцена (да ли би радије неко дете оценио једном или 

другом оценом, нпр. са 2 или 3).  

 

 TА1  - Драматизација приче: Деца су публика која слуша и гледа непознату 

причу о „Изгубљеном колачићу“ коју је осмислила медицинска сестра васпитач Л.В. у 
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коју се укључују различите гињол лутке, углавном животиње које међусобно 

комуницирају. Прича траје кратко и њен садржај, ток и трајање може да мења васпитач 

по потреби, комуницирајући са децом преко лутака. Деца се током представе могу 

укључивати, одговарати на питања и на крају представе могу да се поиграју лутком 

коју одаберу. Показатељи укључености дати су у Табели 3. Слика 1 илуструје 

имплементацију ТА1 у јасленој групи. 

 

 

 Табела 2: Листа шест посматраних ситуација учења 

Активности невезане за пројектни приступ, тзв. класичне или традиционалне: 

1. Традиционална активност ТА1 - драматизација приче (гињол лутке) 

2. Традиционална активност ТА2 - прослава рођендана и цртање 

фломастерима за рођендански споменар 

3. Традиционална активност ТА3 -  заједничка игра луткама, коцкама или аутићима 

Организована подстицајна средина за игру, учење и истраживање, тзв. планиране 

ситуације учења - Активности у склопу пројекта „Огледало, огледалце ...“  (пројектни 

приступ) 

1. Организована подстицајна средина за игру, учење и истраживање ПС1 -   

Хеуристичка корпа  - провокације 

2. Организована подстицајна средина за игру, учење и истраживање ПС2  - огледало 

инкорпорирано у игру и експеримент „где је тачка?“ 

3. Организована подстицајна средина за игру, учење и истраживање ПС3 -  Сликамо 

пеном за бријање или боје мог тела 

(Извор: аутор) 

 

Табела 3: Показатељи укључености у активност ТА1 

1  

(изузетно ниска) 
Дете показује знаке сањарења и незаинтересованости, не може да 

издржи да седи 10 минута, често устаје и жели да се бави неком 

другом радњом ... 

2 (ниска) 
Дете мирно седи али нема концентрацију, не прати ток представе, 

не одговара на постављено питање које му упућује васпитач, 

односно лутка, омета другу децу ... 

3 (умерена) 
Дете седи без врпољења, делује као да прати представу али не 

показује знаке узбуђења, равнодушно одговара на питања у глас 

кад и друга деца ... 



35 

 

4 (висока) 
Дете се укључује у дијалог са лутком и углавном прати представу, 

прихвата изазов,  жели да лутку поближе упозна и поигра се њоме 

... 

5  

(изузетно висока) 
Дете очигледно ужива и прати радњу и активни је учесник дијалога 

са луткама, интензивно их доживљава, примећује детаље, жели да 

се поигра лутком ... 

(Извор: аутор) 

 

 

   
Слика 1: Имплементација ТА1 у јасленој групи (извор: аутор) 

  

 ТА2 – Прослава рођендана: Представљамо слављеника/слављеницу и заједно 

певамо рођенданску песму на српском, мађарском и енглеском језику коју деца већ 

знају и много је воле. У веселој атмосфери слушамо и плешемо уз музику неколико 

песама по избору деце, затим делимо цртаћи материјал и деца за столом цртају нешто 

по свом избору за рођендански споменар након чега се славље наставља уз деци 

омиљене грицкалице и сокиће. Показатељи укључености дати су у Табели 4, док је 

имплементација ТА2 у јасленој групи приказана на Слици 2. 

 

Табела 4: Показатељи укључености у активност ТА2 

1 (изузетно ниска) Дете је незаинтересовано и не показује да ужива у било ком делу 

прославе, не пева, не пљешће рукама, стоји или се бави неком 

другом радњом док деца плешу, не узима цртаћи прибор и предаје 

нетакнути празан папир ... 

2 (ниска) Дете не пева али показује да му ритам прија и пљешће, започело је 

плесати али га ја прекинуло неком другом радњом, започело је 

цртање али се игра цртаћим прибором и гужва папир ... 

3 (умерена) Дете се радује али му концентрација брзо опада, пева али без 

посвећености, плеше бар једну песму и покретима показује да 

прати шта васпитач покретом показује, црта али не мења боју 

фломастера, не одговара на питање „шта си нацртао/ла ... 

4 (висока) Дете радо пева, пљешће и плеше али му на моменте одлази 

концентрација, прихвата изазов, прати покрете који се показују, 
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радо црта, користи различите боје али рад предаје чим прво дете 

устане, зна шта је нацртало али увек мења одговор ... 

5 

(изузетно висока) 
Дете гласно и радо пева и у ритму пљешће, целим телом се радује и 

прати покрете васпитача по команди, тачно зна и тражи одређену 

боју којом жели цртати, мења боје, експериментише са линијама, 

остаје да доврши рад и када је већина устала од стола, поносно 

прича о оном што је нацртало ... 

(Извор: аутор) 

 

    
Слика 2: Имплементација ТА2 у јасленој групи (извор: аутор) 

 

 ТА3 – Заједничка игра: Деци се понуде играчке на три места у радној соби, на 

пример лутке, коцке и аутићи. Дете иде да се игра тамо где жели, са играчком којом 

жели. Уколико се не пронађе у понуђеном, васпитач га пита чиме би желео да се игра и 

нуди му нове изборе играчака. Оријентациони показатељи укључености су дати у 

Табели 5, а имплементација ТА3 је приказана на Слици 3.  

 

 

Табела 5: Показатељи укључености у активност ТА3 

1  

(изузетно 

ниска) 

Дете не показује заинтересованост за игру и играче, лешкари или 

одсутно седи на тепиху или столици, када му васпитач понуди нови 

избор играчака одговор изостаје. Не укључује се у игру ни на позив 

другог детета ... 

2 (ниска) 
Дете седи крај играчака али се не игра, држи играчку али је не користи, 

не реагује ако му неко други узме играчку, сањари и повремено посматра 

другу децу шта раде ... 

3 (умерена) 
Дете разгледа и посматра другу децу у игри, опредељује се за играчку 

којом се повремено игра али му углавном служи као трофеј, бурно 

реагује уколико му неко од деце узме или покуша узети играчку, често 
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гледа у васпитача, као да му треба одобрење или идеја, игра се само ... 

4 (висока) 
Дете зна чиме жели да се игра, мења играчке, заигра се само или са 

другом децом учествује у игри, мобилно је, не држи га место, продукт 

игре је често видљив ... 

5  

(изузетно 

висока) 

Дете је фокусирано и активно, мобилно, зна чиме жели да се игра, 

комбинује играчке, мења им место, бурно реагује уколико га нешто 

омете или неко „угрози његову територију игре“ или покуша узети 

играчку, самоиницијативно тражи од васпитача неку играчку коју је 

опазило или се присетило ...  

(Извор: аутор) 

 

  

Слика 3: Имплементација ТА3 у јасленој групи (извор: аутор) 

 

 ПС1 - Хеуристичка корпа: У склопу пројекта „Огледало, огледалце ...“ ова тзв. 

корпа „Откривалица“ послужила је за уношење провокација. У њој су се нашли 

предмети свакодневне употребе (чешљеви, туш батерије, кашике, ...) којима је 

заједнички именитељ да светлуцају или се дете о њих може огледати. То су 

интересантни сребрносјајни рефлектујући материјали, украси и огледалца које смо 

прикупили у сарадњи са родитељима. Три пуне корпе постављају се на три различита 

пункта у радној соби и деца их истражују и без посебних инструкција и именовања 

предмета, рукују и играју се њима како желе. Током епизоде посматрања нивои 

укључености подразумевали би наведене у Табели 6, док је имплементација ПС1 

приказана на Слици 4. 
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Табела 6: Показатељи укључености у ПС1 

1 (изузетно ниска) 
Дете не прилази корпама, делује да га предмети из корпе не 

занимају, бави се неком другом радњом, седи или лешкари, 

бесциљно гледа или само посматра шта друга деца раде ... 

2 (ниска) 
Дете прилази корпи и разгледа, не показује јасно да га занима 

неки одређени предмет или бира предмет али изостаје реакција 

уколико му га друго дете узме ... 

3 (умерена) 
Дете су заинтересовали предмети, прилази корпи, завирује, 

уместо конкретног предмета интересантније му је да испакује све 

предмете и ту интересовање престаје, прати шта друга деца раде 

и отима предмет који је већ инкорпориран у игру друге деце, 

одабрало је предмет али га само држи и  њиме не манипулише ... 

4 (висока) 
Дете заинтересовано истражује садржај корпе, препознаје 

предмет који је његова породица донела, уноси предмет из корпе 

у игру, бави се предметом који је одабрало, окупира га игра, 

комуницира са другом децом о томе, посматра другу децу и 

укључује се у њихову игру, даје предмету нову намену ... 

5 (изузетно висока) 
Дете видно показује одушевљење и заинтересованост, истражује 

предмете, посматра их, манипулише њима, даје им нову намену 

али и подражава ситуације из реалног живота, има потребу да 

комуницира, фокусирано је на оно што ради, ужива у својој 

задубљености, не омета другу децу нити чини се њега може 

нешто омести ...   

(Извор: аутор) 

 

 

 

    

Слика 4: Имплементација ПС1 у јасленој групи (извор: аутор) 

 

 ПС2 -  Истражујемо огледало и експеримент „где је тачка?“ Огледало је 

поставњено на зиду, на поду а једно мање је код васпитача. Васпитач по доласку детета 

приликом пријемног поздрављања, детету „црта“ на носић бојама за лице једну малу 

тачку. Када слободна игра почне дете може да се игра чиме жели на који год начин 

жели. Васпитач у неком момену прилази, усмерава огледало ка детету и пита га да му 
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покаже „Где је тачка?“ Нивои укључености су описани у Табели 7. Слика 5 документује 

имплементацију ПС2 у вртићу.  

 

Табела 7: Показатељи укључености у ПС2 

1 (изузетно ниска) 
Дете изгледа одсутно и пасивно, игнорише огледала и не 

показује потребу да му приђе, радије бира фабричку „готову“ 

играчку и држи је, не манипулише њоме, не посматра децу, не 

одговара на питање васпитача ... 

2 (ниска) 
Дете је регистровало огледало али му не прилази, игра се 

подаље од друге деце, не показује иницијативу, само посматра, 

одговара на питање васпитача ... 

3 (умерена) 
Дете барем једном прилази огледалу самоиницијативно, 

одговара на питање васпитача, повремено приноси играчке и 

предмете огледалу, прави гримасе и посматра своје лице, 

интересује га шта друга деца раде и прикључује се, посматра ... 

4 (висока) 
Дете је одмах приметило огледала и прилази им, посматра своје 

лице, опазило је тачку и додирује свој нос, одговара на питање 

васпитача, приноси играчке и предмете, игра се у непосредној 

близини огледала и повремено му приђе ... 

5 (изузетно висока) 
Дете самоиницијативно прилази огледалу и дуже се задржава у 

његовој близини, целим телом се радује и експериментише, 

одговара на питање васпитача, испробава мимику лица, 

додирује свој нос, жели да тачку понесе кући или тражи да му је 

васпитач поново нацрта, приноси огледалу предмете и играчке, 

укључује се у игру других, дуже време проводи пред огледалом 

...  

(Извор: аутор) 

 

         

Слика 5: Имплементација ПС2 у јасленој групи (извор: аутор) 



40 

 

 ПС3 – Сликамо пеном за бријање и боје мог тела. У склопу пројекта 

„Огледало, огледалце ...“ бавили смо се између осталог и људским лицем и телом. 

Група деце (чији тата има браду) сликала је пеном за бријање по огледалу а друга друпа 

је на великом парчету папира опцртано тело бојила сувим пастелом и фломастерима. 

Дете је могло да бира у којој групи жели да буде али и да се током активности 

предомисли и опроба у другој ликовној техници. Нивои укључености коришћени током 

епизоде посматрања  су дати у Табели 8. Слика 6 документује имплементацију ПС3 у 

вртићу. 

 

 

Табела 8: Показатељи укључености у ПС3 

1 (изузетно ниска) 
Дете не узима учешће у самој активности сликања, само је 

физичи присутно, бесциљно је и сањари ... 

2 (ниска) 
Дете механички узима ликовни прибор али се виде јасни знаци 

да не учествује са задовољством, поглед не прати радњу, 

одлази из групе и бави се нечим другим мимо тренутних 

ликовних активности ... 

3 (умерена) 
Дете започиње активност у једној групи али врло брзо је 

прекида и посматра шта раде други, одлази у другу групу и 

посматра, повремено се укључује или само држи и разгледа 

цртаћи прибор и реквизите ... 

4 (висока) 
Дете је активно, радо слика и манипулише цртаћим прибором 

али и прстима, интересује га шта се догађа у другој групи и 

радо посматра и учествује и експериментише цртаћим 

материјалом, лешкари на поду опонашајући силуету људског 

тела које види ... 

5 (изузетно висока) 
Дете очигледно радо учествује и црта / слика, није му проблем 

да се умаже и запрља, користи цртаћи прибор али и прсте за 

сликање, пази на детаље и труди се да буде што прецизније, 

углавном се посвећује раду у једној групи, ако пожели да 

промени групу подједнако је заинтересовано и активно, 

углавном дела, мање посматра, тражи да се активност продужи 

или понови ... 

(Извор: аутор) 
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Слика 6: Имплементација ПС3 у јасленој групи (извор: аутор) 

 

4.   РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА ИСТРАЖИВАЊА 

  

 За испитану групу од двадесеторо деце су у Табели 9 приказани процењени 

степени укључености у активности спроведене традиционалним приступом и у 

предвиђене ситуације учења. Резултати су подељени по полу и за свако дете је 

израчунат просечан степен укључености у активности ТА1 до ТА3 и у ПС1 до ПС3. 

 

 

Табела 9: Показатељи укључености за посматраних двадесеторо деце приказано по 

полу и врсти приступа 

 
Дечаци Класичан приступ 

 
Девојчице Класичан приступ 

Р.бр 
Иницијали и 

годиште 
TA1 TA2 TA3 

Просек 

за дете 

 

Р.бр 
Иницијали 

и годиште 
TA1 TA2 TA3 

Просек 

за дете 

1 А.К. (2019.) 4 3 4 3.67 

 

1 А.И. (2019.) 1 3 2 2.00 

2 Г.А. (2019.) 3 3 3 3.00 

 

2 В.Ј. (2019.) 1 3 2 2.00 

3 Ј.В. (2019.) 2 2 1 1.67 

 

3 В.Н. (2019.) 1 3 2 2.00 

4 Л.Н. (2019.) 2 2 3 2.33 

 

4 Г.Г. (2019.) 2 3 4 3.00 

5 Ц.М. (2019.) 3 3 2 
2.67 

 

5 
И.М. 

(2020.) 
2 1 2 

1.67 

6 Н.В. (2019.) 1 2 1 1.33 

 

6 К.Л. (2019.) 1 2 2 1.67 

7 П.А. (2019.) 4 3 4 3.67 

 

7 К.Д. (2019.) 3 4 4 3.67 

8 П.В. (2019.) 1 2 1 1.33 

 

8 Л.К. (2019.) 2 3 3 2.67 

9 Р.И. (2019.) 3 4 3 3.33 

 

9 П.С. (2019.) 3 4 3 3.33 

10 С.Ј. (2019.) 2 1 1 1.33 

 

10 С.П. (2019.) 2 3 3 2.67 

Просек по 

активности 
2.5 2.5 2.3 2.43 

 

Просек по 

активности 
1.8 2.9 2.7 2.47 
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Дечаци Пројектни приступ 

  
Девојчице Пројектни приступ 

Р.бр 
Иницијали и 

годиште 
ПС1 ПС2 ПС3 

Просек 

за дете 

 

Р.бр 
Иницијали 

и годиште 
ПС1 ПС2 ПС3 

Просек 

за дете 

1 А.К. (2019.) 4 5 5 4.67 

 

1 А.И. (2019.) 5 5 4 4.67 

2 Г.А. (2019.) 5 5 5 5.00 

 

2 В.Ј. (2019.) 4 4 3 3.67 

3 Ј.В. (2019.) 5 5 3 4.33 

 

3 В.Н. (2019.) 4 4 3 3.67 

4 Л.Н. (2019.) 4 3 3 3.33 

 

4 Г.Г. (2019.) 4 4 4 4.00 

5 Ц.М. (2019.) 3 3 4 
3.33 

 

5 
И.М. 

(2020.) 
4 5 4 

4.33 

6 Н.В. (2019.) 4 4 4 4.00 

 

6 К.Л. (2019.) 3 4 4 3.67 

7 П.А. (2019.) 5 4 5 4.67 

 

7 К.Д. (2019.) 4 5 4 4.33 

8 П.В. (2019.) 3 3 3 3.00 

 

8 Л.К. (2019.) 5 5 4 4.67 

9 Р.И. (2019.) 4 4 5 4.33 

 

9 П.С. (2019.) 4 4 4 4.00 

10 С.Ј. (2019.) 4 3 3 3.33 

 

10 С.П. (2019.) 3 5 4 4.00 

Просек по 

активности 
4.1 3.9 4 4.00 

 

Просек по 

активности 
4 4.5 3.8 4.10 

(Извор: аутор) 

 

 

Можемо приметити да је код оба приступа просечна укљученост дечака и девојчица 

готово идентична: у традиционалним активностима износи 2.43 код дечака спрам 2.47 

код девојчица, а код проблемских ситуација је то 4 спрам 4.1. Узимајући у обзир пол 

деце, примећујемо да разлике у просечној укључености при активностима не зависе од 

њега. Конкретно, и код девојчица и код дечака јe просечна испољена укљученост била 

виша при пројектном него при класичном приступу. 

 

 Слика 7 визуализује просечне оцене за посматране активности/проблемске 

ситуације. Горњи део слике се односи на оцене придружене предвиђеним ситуацијама 

учења ПС1до ПС3, а доњи део слике се односи на традиционалне активности. 

Приметан је генерално мањи просечан степен укључености деце у традиционалним 

активностима (испод 3) у односу на пројектни приступ (оцена 3,9). То говори у прилог 

хипотези Х1, јер је просечна испољена укљученост у организованим планираним 

ситуацијама за игру, учење и истраживање деце порасла при организованим 

подстицајним ситуацијама за игру, учење и истраживање које су спроведене кроз 

пројектни приступ у односу на  испољену укљученост у активностима које нису 

спроведене кроз пројектни приступ. 
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Слика 7: Просечне оцене за посматране активности/проблемске ситуације (извор: 

аутор) 

 

 Наредни корак анализе је обухватао стицање увида у то колико деце је оцењено 

одређеном оценом. Поготово нас је занимало колико деце је исказало најслабији степен 

укључености (оцена 1), а колико највиши (оцена 5) у појединим активностима односно 

проблемским ситуацијама учења.  Табела 10 приказује збирне податке по оценама за 

дечаке, девојчице и укупно за оба пола. 

 

 

Табела 10: Збирни подаци о броју деце оцењене бројевима 1-5 

 

Класични приступ, 

активности ТА1-ТА3 

Пројектни приступ, 

планиране ситуације за 

игру, истраживање и учење 

ПС1-ПС3 

  

Оцене 

Укупно 

дечаци 

Укупно 

девојчице 

Укупно 

дечаци 

Укупно 

девојчице 

Укупно 

класичним 

приступом 

Укупно 

пројектним 

приступом 

1 7 5 0 0 12 0 

2 8 10 0 0 18 0 

3 10 11 10 4 21 14 

4 5 4 10 19 9 29 

5 0 0 10 7 0 17 
 

(Извор: аутор) 
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 Из табеле се примећује да је код традиционалног приступа разлика у 

укључености деце занемарљива када децу посматрамо по полу (готово исти број дечака 

и девојчица је добило оцену 1, 2, ..., и 5), док је код пројектног приступа код дечака 

дато укупно 20 четворака и петица (10 четворака и 10 петица), а код девојчица чак 26 

(19 четворака и 7 петица), док је тројки било више међу дечацима него код девојчица 

(10 спрам 4). Можемо рећи да су нивои укључености генерално већи код пројектног 

приступа (подаци који су истакнути у табели), а да је код девојчица то повећање 

израженије. Ипак, статистичка значајност оваквог налаза би се додатно морала 

испитати на већем броју испитаника.  

  

 

 Графикони у оквиру Слике 8 приказују удео појединачних оцена када је 

вредновано учешће дечака/девојчица у традиционалном/пројектном приступу. Видимо 

да у класичном приступу није било дечака који су оцењени оценом 5, док је у 

пројектном приступу чак 33% дечака имало изузетно високу укљученост. 

 

   

 

 

Слика 8: Процентуално учешће појединих оцена у традиционалном и пројектном 

приступу (извор: аутор) 
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 Оценом 4 је у традиционалном приступу било оцењено 17% дечака, а у 

пројектном приступу 33%. Слична ситуација је и са девојчицама: у класичном приступу 

активностима ни једна девојчица није имала оцену 5, а оцену 4 је имало њих 13%, док 

је у пројектном приступу број петица додељен код 23% девојчица, а четворке код чак 

64%. Ово потврђује хипотезу Х2, јер је број деце са испољеним највишим степеном 

укључености већи у пројектном приступу него у активностима које су спроведене 

традиционалним приступом.  На овим графичким приказима се примећује и да је број 

деце са испољеним најнижим степеном укључености (оцене 1 и 2) у активности 

спроведене традиционалним приступом  смањен код дечака са 23% и 27% респективно 

на 0%, а код девојчица са  17% и 33% на 0% за обе најниже оцене. Ово потврђује 

хипотезу Х3, јер је број деце са испољеним најнижим степеном укључености мањи 

у пројектном приступу него у активностима које су спроведене традиционалним 

приступом. 

 

 

 Упоредна анализа процењене укључености за дечаке/девојчице и укупно за сву 

децу је приказана и на три хистограма у оквиру Слике 9. 

 

 Даља анализа података о степену укључености деце се тицала корелационе 

анализе међу активностима ТА1 до ТА3 и планираних ситуација за игру, истраживање 

и учење ПС1 до ПС3 (Табела 11). Корелациони коефицијент r мери снагу релације 

између посматраних атрибута (-1<=r<=1) и тумачи се на следећи начин: 

 

r (-1 ,- 0.8)  или r ( 0.8,1) веома јака корелација 

r(-0.8,-0.6) или  r(0.6,0.8) јака корелација 

r(-0.6,-0.4) или r(0.4,0.6) постоји извесна корелација 

r(-0.4, 0) или  r(0, 0.4) нема/слаба корелација 
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Слика 9. Упоредна нализа броја јединица, двојки, ..., петица (извор: аутор) 

 

  

Степени корелације су у Табели 11 означени адекватним фонтом. Запажа се да 

међу оценама деце о степену укључености постоји јака или веома јака корелација 

код дечака (ако су имали високу укљученост у једну, имали су и у другу 

активност/планирану ситуацију за игру, истраживање и учење и обрнуто), али то није 

запажено код девојчица. Закључивање о томе да ли и на који начин одабир 
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традиционалних активности и планираних ситуација за игру, истраживање и учење 

може утицати на резултате би захтевало додатно испитивање, са знатно већим бројем 

активности и планираних ситуација, као и испитаника и излази ван оквира овог рада.   

Табела 11: Корелациона анализа 

Дечаци TA1 TA2 TA3 ПС1 ПС2 ПС3 

TA1 1           

TA2 0.66575 1         

TA3 0.862949 0.678965 1       

ПС1 0.348536 0.088596 0.32483 1     

ПС2 0.411196 0.373301 0.334564 0.705117 1   

ПС3 0.763763 0.83205 0.753244 0.319438 0.538382 1 

              

Девојчице TA1 TA2 TA3 ПС1 ПС2 ПС3 

TA1 1           

TA2 0.450443 1         

TA3 0.752825 0.570312 1       

ПС1 0 0.190347 0 1     

ПС2 0.267261 -0.12039 0.128037 0.316228 1   

ПС3 0.534522 -0.06019 0.448129 0 0.5 1 

(Извор: аутор) 

 

 Даља спроведена анализа прикупљених података о степену укључености деце 

узраста две до три године у традиционалним активностима и планираним 

ситуацијама за игру, истраживање и учење се тицала испитивања статистичке 

значајности уочених разлика у постигнутим оценама. Применили смо Студентов т-

тест за независне узорке, чији резултати су приказани у Табели 12. Из резултата т-

теста може се закључити да постоји статистички сигнификантна разлика у 

степену просечне испољене укључености између два испитана приступа (t(19) = -

10.0, p < .05). Даља интерпретација показује да је просек виши при пројектном 

приступу (М = 4.05, SD = 0.55) у односу на класични приступ активностима (М = 

2.45, SD = 0.83).  Ово уједно потврђује хипотезу истраживања да је укљученост 

деце узраста две до три године већа при организованим планираним 

ситуацијама за игру, учење и истраживање које су спроведене кроз пројектни 

приступ него при активностима које нису спроведене кроз овакав приступ. 
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Табела 12: Т- тест зависности 

t-Test: Paired Two Sample for Means 

  

 

Variable 1 Variable 2 

 Mean 2.45 4.05 

 Variance 0.681579 0.30731 0.825578 

Observations 20 20 0.554355 

Pearson Correlation 0.523253 

  Hypothesized Mean Difference 0 

  df 19 

  t Stat -10.0202 

  P(T<=t) one-tail 0.00 

  t Critical one-tail 1.729133 

  

P(T<=t) two-tail 0.00 

 

 

 

t Critical two-tail 2.093024 

    

5. ЗАКЉУЧАК 

 

 Резултати истраживања спроведеног у оквиру мастер рада су потврдили да је 

настава заснована на пројекту у предшколском узрасту ефикасна, будући да је довела  

до побољшаног садржаја учења, већег нивоа ангажовања деце и позитивније 

перцепције предмета. На основу резултата који јасно подржавају њену делотворност, 

можемо рећи да методи засновани на пројектима нуде могућност успеха како у целини, 

тако и ширем кругу учесника, од традиционалног приступа заснованог на предавањима, 

показивању и активностима.  

 

 Методологија заснована на пројектима нуди веома пожељне предности, али 

имплементација представља неке практичне потешкоће у тренутном контексту 

вртићких, нарочито јаслених група. Оно што је потребно је реалистичан приступ који 

подстиче наставнике, васпитаче да инкорпорирају успешне, доказане елементе учења 

заснованог на пројектима у пракси у учионици, радној соби, локалној заједници. 

6. ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Alcock, S. (2000). Pedagogical documentation: Beyond observation. Occasional Paper 

No. 7. Victoria University of Wellington: Institute for Early Childhood Studies. 



49 

 

2. Bransford, J. D., Brown, A. L., and R. R. Cooking (2000) (eds.). How People Learn. 

Washington, DC: National Academy Press. 

3. Diehl, W., Grobe, T., Lopez, H., & Cabral, C. (1999). Project-based learning: A strategy     

for teaching and learning. Boston, MA: Center for Youth Development and Education, 

Corporation for Business, Work, and Learning. 

4. Du, X. and Han, J. (2016). A Literature Review on the Definition and Process of Project-

Based Learning and Other Relative Studies. Creative Education, 7, 1079-1083. 

doi: 10.4236/ce.2016.77112.   

5. Ђорђевић, В. (2007). Иновативни модели наставе, Образовна технологија 4/2007. 

6. Ferrero M, Vadillo MA, León SP (2021). Is project-based learning effective among 

kindergarten and elementary students? A systematic review. PLoS ONE 16(4): e0249627. 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0249627  

7. Gardner, H. (1991). The unschooled mind. New York: Basic Books. 

8. Hertzog, N.B. (2007). Transporting Pedagogy: Implementing the Project Approach in 

Two First-Grade Classrooms, Journal of Advanced Academics, Vol. 18 /4, 530-564, 

https://doi.org/10.4219/jaa-2007-559 

9. Holm, M. (2011). Project-based instruction: A review of the literature on effectiveness in 

prekindergarten through 12th grade classrooms. River Academic Journal. 2011;7, 1–13.  

10. Jones, B. F., Rasmussen, C. M., i Moffitt, M. C. (1997). Real-life problem solving.: A 

collaborative approach to interdisciplinary learning. Washington, DC: American 

Psychological Association. 

11. Katz, L.G.&Chard, S.C. (2000). Engaging Children’s Minds:The Project Approach. 

http://www.projectapproach.org/store 20.7.2022. 

12. Kokotsaki, D., Menzies, V., Wiggins, A. (2016). Project-based learning: A review of the 

literature. Improving Schools.1–11. https://doi.org/10.1177/1365480216659733 

13. Крњаја, Ж., Павловић Бренеселовић, Д., (2017). „Калеидоскоп - Пројектни приступ 

учењу“, Институт за педагогију и андрагогију, Филозофски факултет Универзитета 

у Београду 

http://dx.doi.org/10.4236/ce.2016.77112
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0249627
https://doi.org/10.4219/jaa-2007-559
http://www.projectapproach.org/store%2020.7.2022
https://doi.org/10.1177/1365480216659733


50 

 

14. Laevers, F (Ed). (2005). Well-being and Involvment in Care Settings. A Process-oriented 

Self-evaluation Instrument. Kind & Gezin and Research Centre for Experiential 

Education. 

15. Markula, A., Aksela, M. (2022). The key characteristics of project-based learning: how 

teachers implement projects in K-12 science education, Disciplinary and Interdisciplinary 

Science Education Research, Vol. 4, DOI: 10.1186/s43031-021-00042-x 

16. McKenna, D. (2005). Documenting development and pedagogy in the Swedish Preschool: 

Theuse of portfolio as a wehicle for reflection, learning and democracy. Frontiers:The 

Interdisciplinary Journal of Study Abroad, Special Issue: Undergraduate Research 

Abroad, 12: 155-178 

17. Mergendoller, J. R., & Maxwell, N. L. (2006). The effectiveness of problem-based 

instruction: A Comparative study of instructional methods and student characteristics. The 

Interdisciplinary Journal of Problem-Based Learning, 1(2), 49-69. 

18. Мићић, В., & Растегорац, В. В. (2020). Нове програмске тенденције у васпитно- 

образовном раду... Предшколски програм у Републици Србији. Annales Universitatis     

Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae 

Polonae Pertinentia, 11(315), 217-227 

19. Миљак, A. (1996). Хуманистички приступ теорији и пракси предшколског одгоја. 

Велика Горица, ISBN: 9539658810, 9789539658814 

20. Moursund, D. (1999). Project-based learning using information technology. Eugene, OR: 

International Society for Technology in Education. 

21. Основе програма предшколског васпитања и образовања „Године узлета“ (2019), 

Просветни преглед, Београд 

22. Павловић Бренеселовић, Д. (2012). Односи на раним узрастима. У Бауцал, А. (ур.) 

Стандарди за развој и учење деце раних узраста у Србији, Београду: Институт за 

психологију/ УНИЦЕФ Филозофски факултет, Институт за психологију и 

УНИЦЕФ, стр. 142.  

23. Правилник о основама програма предшколског васпитања и образовања (2018). 

„Службени гласник РС“ – „Просветни гласник“, број 16/2018 



51 

 

24. Thomas, J. W. (2000). A review of research on project-based learning. San Rafael, CA: 

Autodesk Foundation. 

25. Thomas, J. W., Mergendoller, J. R., and Michaelson, A. (1999). Project-based learning: A 

handbook for middle and high school teachers. Novato, CA: The Buck Institute for 

Education. 

26. Вулетић, Ј., Чабаркапа, С. (2022). Пројектни приступ учењу у функцији 

остваривања принципа интегрисаног и кооперативног учења у васпитној групи, 

Презентација са онлајн семинара кат.бр. 739, компетенције К3, ниво 2. 

27. Зорић, В. (2010). Прагматистичка концепција васпитања Џона Дјуија. Педагогија, 

3/10, пп 369-405. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

 

ПРИЛОЗИ 

Прилог 1: Инструмент 

 

 Дечји портфолио је „збирна фасцикла“ која садржи причу о дететовом учешћу у 

програму током одређеног временског периода. Портфолиом се дете представља као 

јединствен учесник у програму и славе се његова различитост и оно што може да уради. 

Портфолио даје слику контекста учења, вредности на којима се гради учење и подршке 

учењу, доприноси да деца и одрасли граде културу учења у којој се цени оно што деца 

могу и њихови капацитети. Кроз портфолио се гради слика детета као компетентног 

учесника са потенцијалима а не са дефицитом. На основу те слике се гради подршка 

учењу. Кроз портфолио се подржава (Alcock, 2000): 

- перспектива из које деца виде програм 

- право детета да учествује у праћењу сопственог учења и начина учешћа у 

програму, 

- учење сваког детета као вредно и „видљиво“ другој деци и одраслима, 

- разумевање праћења деце као начина заједничког учења деце и драслих, 

- квалитет програма 

Портфолио служи васпитачима и породици да прате (McKenna,2005): 

- учешће детета у програму 

- напредовање детета којим се афирмишу развијајуће снаге детета 

- дечју перспективу о програму (начин на који деца виде и доживљавају програм) 

- начине на који се пружа подршка детету у програму (нарочито када су у питању 

деца из осетљивих група) 

 

Структура дечјег портфолија 

Скале процене - процена добробити и укљученост 

и подршка добробити и 

укљученост детета на основу 

анализе контекста 

Приче за учење - идентификовање диспозиција за 

учење и подршка диспозицијама 

кроз план подршке 

Продукти из пројекта - цртежи, фотографије ... подршка 

учешћу у развијању пројекта кроз 
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омогућавање детету да истражи 

своје претпоставке и изрази своје 

идеје на начин који дете бира и 

који је смислен детету 

Белешке родитеља, мишљења 

различитих стручњака 

- коментари породице, предлози 

васпитачу које упућује породица, 

мишљење и предлози различитих 

стручњака у подршци 

укључивању детета 

(Крњаја, Бренеселовић, 2017) 

 

 У портфолио детета (на основу Laevers, 2005) улазе две скале процене на основу 

посматрања: скала процене добробити и скала процене укључености детета (коју смо 

модификовану користили за потребе овог  истраживања). Скале садрже нивое (од 1 до 

5, где 1 означава изузетно низак ниво, а 5 изузетно висок ниво, као и показатеље за 

поједини ниво). Праћење и вредновање применом ове две скале (према Крњаја, 

Бренеселовић, 2017) одвија се у два корака: први је процена према датој скали на 

основу посматрања (заокруживањем одговарајућег броја на скали), а други корак је 

преиспитивање контекста програма у односу на добијени податак.  

 

Скала процене субјективне добробити 

Дете ___________________________________  Датум _________________ 

 

Ниво 

 

Добробит Показатељи 

1 Изузетно ниска Дете показује знаке узнемирености: 

 „цвили“, јеца, плаче, вришти 

 изгледауплашено, тужно, у паници је 

 изражава бес, љутњу 

 баца предмете, удара ногама, повређује друге 

 притиска очи, сиса палац 

 не реагује на околину, повлачи се, избегава контакт 

 повређује себе, удара главом.. 

2 Ниска  Држање, израз лица и радње указују на то да се дете не осећа 

опуштено. Међутим, сигнали су мање изражени него код нивоа 

1 или дете не изражава осећај нелагодности све време 

 

3 Умерена  Дете изразом лица и држањем не показује емоције, не могу се 

уочити знаци који указују на тугу ии задовољство, припадање 

или нелагодност 

4 Висока  Дете показује очигледнезнаке задовољства (као што је 

наведено у нивоу 5). Међутим, ови знаци су мањег интензитета 
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и нису стално присутни 

5 Изузетно висока Види се да дете ужива и да се осећа добро: 

 Изгледа срећно и весело, има осмех, зрачи, „вришти“ од среће 

 Спонтано је, у потпуности остварено 

 Разговара са собом, игра се звуцима, пева 

 Опуштено је, не показује никакве знаке стреса или напетости 

 Отворено је према окружењу 

 Живахно је, пуно енергије, „зрачи“  

 Изражава самопоуздање и самоувереност 

(Крњаја, Бренеселовић, 2017) 

 

Скала за процену укључености 

Дете ___________________________________  Датум _________________ 

 

Ниво 

 

Укљученост Показатељи 

1 Изузетно ниска Дете једва да показује икакву иницијативу за активности: 

 без концентрације је, сањари, „загледано је“ 

 одсутно је, пасивно 

 активности су му бесциљне, нема продуката активности 

 не показује интересовање и жељу за истраживањем 

 без иницијативе је, искључено из свега 

 

2 Ниска Дете показује неки степен активности, али често прекида активности: 

 ограничена концентрација (изгледа одсутно током 

активности, сањари, ћутљиво је 

 растројено је 

 акција води само до делимичних резултата 

 

3 Умерена Дете показује „заузетост“ све време, али без праве концентрације: 

 обавља рутински радње, има површну пажњу 

 не фокусира се у активностима, активности су краткотрајне 

 мотивација му је ограничена, без посвећености 

 не продубљује искуство 

 не користи своје способности у пуном капацитету 

 у активностима не укључује машту 

 

4 Висока Постоје јасни знаци укључивања али они нису увек присутни у 

потпуности: 

 дете не прави прекиде у активности 

 већину времена током активности је концентрисано, али у 

неким тренуцима концентрација је површна 

 дете прихвата изазов, постоји одређени степен мотивације 

 капацитети детета и његова машта су у одређеној мери 

укључени у активности 

 

5 Изузетно висока Током епизоде посматрања дете је стално укључено у активности и 

посвећује им се: 

 у потпуности је фокусирано, концентрисано је без прекида 

 веома је мотивисано, истрајава у активности, у потпуности је 

посвећено 
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 концентрацију и посвећеност тешко може да наруши нешто са 

стране 

 усредсређено је, показује осетљивост за детаље, показује 

прецизност 

 његова ментална активност и доживљаји су интензивни 

 дете укључује све своје могућности, машта и ментална 

активност су на највишем степену ангажовања 

 види се да ужива у својој задубљености у активности 

 

(Крњаја, Бренеселовић, 2017) 

 Помоћу листе за анализу запажања васпитач може анализирати податке добијене 

на скалама и промишљати о томе шта треба променити у пракси да би се детету 

пружила подршка. Низак ниво добробити и укључености детета може бити последица 

специфичних разлога (на пример, здравствено стање детета, неки догађај у породици, 

одсуство омиљеног друга, сам почетак укључивања у програм и сл.), али и последица 

неодговарајућег контекста. Васпитач преиспитује различите димензије контекста 

доводећи их у везу са добробити и укључености детета што представља основу за 

пружање подршке. Васпитач процењује учесталост праћења на основу скала у односу 

на индивидуалност сваког детета (Крњаја, Бренеселовић, 2017) а неопходна су најмање 

два поновљена праћења и преиспитивања начина подршке у периоду од неколико 

месеци током једногодишњег трајања програма да би се обезбедио континуитет у 

праћењу. 
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